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Luottamusmiehet edun-
valvonnan etulinjassa

Onko sinun työpaikallasi luottamusmies?Jos vastaat 
kyllä, lähtötilanne on jo lupaavampi edunvalvonnan 
kannalta.  Valinnan lisäksi pitää luottamusmiehen 

vielä kouluttaa itseään tehtävää varten. Luottamusmiehel-
tä vaaditaan kiinnostusta ja innostusta tehtäväänsä jotta se 
tulee hyvin hoidettua. Kukaan ei tietenkään ole täydellinen, 
sitä varten meillä on liiton toimitsijat joilta voi kysyä neuvoa 
tiukan paikan tullen ja Murikka-opisto jossa voi käydä päi-
vittämässä tietojaan. Tärkeää on myös työkavereiden tuki 
luottamiehenä toimivalle. Arvosteluakin pitää toki kestää, 
eihän kaikki voi olla aina samaa mieltä miten hommaa pitää 
hoitaa. Jos vastasit ei, on työpaikallasi vakava edunvalvonta 
vajaus.  Loppuvuodesta on taas aika valita luottamusmies 
työpaikalle. Oletko miettinyt voisitko se olla sinä tai työka-
verisi? On tärkeää että aidosti mietitte tätä jos työpaikalta 
puuttuu luottamusmies. Ota sinä se askel eteenpäin. Luotta-
musmiehen tehtävä voi tuntua vaativalta, mutta se on myös 
antoisa. Tämän voin todeta usean vuoden kokemuksella lut-
tamusmiehen tehtävästä. Aina voi oppia jotain uutta ja saa 
tavata uusia mielenkiintoisia ihmisiä. Työpaikoilla tarvitaan 
tekijöitä, jotka pistävät kampoihin työnantajille, sieltä tuntuu 
tulevan näinä päivinä yhä enenemän erilaisia heikennys eh-
dotuksia. Rohkaise siis mielesi ja lähde ehdolle luottamus-
mieheksi, ole Vaikuttaja työpaikallasi!

JOUNI LINDEN

METALLIN LIITTOVALTUUSTON JÄSEN

LOHJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 8:N PUHEENJOHTAJA

PÄÄLUOTTAMUSMIES
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Taitto Ville Kari • Painopaikka Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
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Uudet kuviot, sama 
mies.

Aloitettuani aluetoimitsijana Metalliliitossa maaliskuussa en voinut ku-
vitellakaan miten nopeasti aika kulkee. Edeltäjäni kertoi kuinka hänen mie-
lestään 14 vuotta työssään meni kuin hujauksessa, enkä yhtään ihmettele.  
Paljon hienoja ihmisiä ja tapahtumia ympärillä tekee työstä hyvin hetkisen ja 
aika kulkee kuin siivillä. 

Vielä helmikuussa työskentelin sähkömoottoreita ja generaattoreita val-
mistavassa yrityksellä Helsingin Pitäjänmäellä, ABB Oy Motors & Generato-
rissa. Aktiivina olin osastoni toimikunnassa tiedottajana, tehtaalla luottamus-
miehenä, varatyösuojeluvaltuutettuna kampuksella sekä monessa muussa 
tehtävässä, niin Metalliliitossa kuin puolueen toiminnassa. Vaikka hommat 
ovat vaihtuneet, on mies ajatuksineen sama.  Tavoitteena saada ammattiyh-
distysliikkeeseen kehittävää aktiivista virtaa ja uutta voimaa nuorisotoimin-
taan. Ammattiyhdistysliikettä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Syksy on lopuillaan ja ammattiosastojen toiminta on täydessä vauhdissa; 
syyskokouksia ja luottamusmiesvaaleja pidetään. Pian on uusi vuosi ja kalen-
terissa suunta on kohti kevättä. Vaikka alueen toimintakalenteri on kaventu-
nut vuosi vuodelta, riittää edunvalvonnassa hommia. 

Tämä on sitä hiljaista kovaa puurtamista, mitä jäsenet tekevät vapaaehtoi-
sesti. Emme me näy mediassa vaan pyöritetään sitä kenttätason koneistoa, 
josta liitto koostuu: jäsenistä ja ammattiosastoista.  ”Rivijäsenten” olisi hyvä 
tiedostaa se, miten tämän liikkeen pikkusoturit taistelevat heidän puolestaan 
pyrkien parantamaan heidän työoloja ja ehtoja työpaikoilla. Varsinkin järjes-
täytymättömien työntekijöiden tulisi tämä oivaltaa. Ilman aktiivisten jäsenten 
panosta työnantajat voisivat mellestää työmarkkinoilla miten haluavat ja laa-
tia työsopimuksia omilla ehdoillaan. Tämä ei käy. 

Kannustankin osallistumaan aktiivisesti työpaikan edunvalvontaan sekä 
muuhun ammattiosaston ja liiton toimintaan. Mitä enemmän meitä toimii 
aktiivisesti, sitä vahvempi liitto on. Yhdessä tekeminen on myös kivaa ja kar-
tuttaa meidän jokaisen osaamista sekä henkistä pääomaa. Vaikuttavaa uutta 
toimintakautta ja hyvää loppu vuotta!

VILLE KARI

ALUETOIMITSIJA
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Metallin Vaikutta-
jien ryhmänvetäjä 
Turja Lehtonen 
kertoo, miksi tämän 
syksyn eläkerat-
kaisu oli hyväk-
syttävissä, vaikka 
vanhuuseläkeiän 
alaraja nousee.

– Tosiasiat on tunnustettava. 
Tänä syksynä tehdyssä eläke-
ratkaisussa eläkeikä nousee, ja 
olisi pään pensaaseen laitta-
mista, jos sitä ei tunnustettaisi, 
sanoo Metallin Vaikuttajien ryh-
mänvetäjä Turja Lehtonen.

Lehtonen muistuttaa, että 
kaikki neuvottelutulokset ovat 
aina kompromisseja. Tässä elä-
keratkaisussa on ollut nieltävää 
niin palkansaajapuolella, työn-
antajapuolella kuin valtiolla.

Lehtonen tietää eläkeiän 

noston herättävän keskustelua 
metalliliittolaisten keskuudessa, 
koska Metalliliiton vuoden 2012 
liittokokouspäätöksissä eläke-
iän nostoa 63 vuodesta ylöspäin 
ei hyväksytty.

– Itse eläkeneuvotteluita 
SAK:n hallituksessa seuran-
neena näen, että sellainen 
ratkaisu, missä eläkeiän ala-
raja olisi jäänyt 63 vuoteen, ei 
yksinkertaisesti ollut mahdol-
linen. Se ei olisi jäänyt siihen 
edes joukkovoimalla, Lehtonen 
sanoo.

– Merkittävä tekijä on se, että 
valtiovalta tuli pahassa vaihees-
sa sohimaan näitä neuvotteluja 
tuomalla mukaan kestävyysva-
jeen käsitteen. Kestävyysvajeen 
tultua pöytään kaikki kehitys 
pysähtyi. Kestävyysvaje on se 
pääsyy, miksi eläkeiän alarajas-
sa on tehty portaittainen nousu 
63:sta 65:een.

Työttömyysputki säilyi elä-
keratkaisussa

Lehtonen kuitenkin näkee, 
ettei eläkeratkaisu riko Metallin 
liittokokouksen linjauksen hen-
keä vastaan. Eläkeiän nousun 
rinnalle on luotu pysyviä ele-
menttejä siltä varalta, jos ihmi-
nen ei terveytensä takia tai työl-
lisyystilanteesta johtuen pysty 
työskentelemään 65 ikävuoteen 
saakka.

Näistä elementeistä ensim-
mäinen on uusi niin sanottu 
työuraeläke, jossa 38 vuot-
ta raskaissa töissä olleella on 
mahdollisuus anoa eläkettä. Toi-
nen on niin sanottu varhennettu 
vanhuuseläke, joka tulee nykyi-
sen osa-aikaeläkkeen tilalle.

– Kolmas ja ehkä koko rat-
kaisun tärkein asia on kuitenkin 

se, että työttömyysputki säilyi. 
Se on todella kova juttu. Viime-
aikaisissa yt-neuvotteluissa on 
nimittäin nähty, että usein irti-
sanomiset kohdistuvat ikäänty-
neempiin työntekijöihin, Lehto-
nen kertoo.

Eläkeratkaisussa sovittiin 
myös, että jos henkilö ottaa 
vielä eläkeputken aikana aiem-
paa heikompipalkkaisen työn 
vastaan, niin henkilön päiväraha 
säilyy vähintään samana kuin 
aiemmasta työstä pois jäädes-
sä.

Neljäs eläkeratkaisun hyvä 
anti on työkyvyttömyyseläk-
keiden tasoon jatkossa tuleva 
parannus. Tämä koskee ennen 
muuta SAK:laisia perusduuna-
reita, joilla riski työkyvyn mene-
tykseen on muita työntekijäryh-
miä suurempi.

Eläkeratkaisun mukaan vuo-
den 2025 jälkeen eläkeiän ala-
raja voi vielä nousta yli 65 vuo-
denkin riippuen suomalaisten 
elinajanodotteesta.

– Tähän on kuitenkin ra-
kennettu suojamekanismit. 
Mikäli työurat pitenevät ja 
keskimääräinen eläkkeelle 
siirtyminen myöhentyy 62,4 
vuodesta, vanhuuseläkeiän ala-
rajaa ei tarvitse nostaa yli 65 
vuoden, Lehtonen sanoo.

Eläkeratkaisua katsottava 
laajasti

Eläkeratkaisun ulkopuolelle 
jättäytyneen korkeakoulutet-
tujen keskusjärjestön Akavan 
puheenjohtaja Sture Fjäder on 
Turja Lehtosen mukaan julki-
suudessa julistanut itsensä työ-
väen sankariksi.

– En kävelisi tähän ansaan. 
Fjäder ei ollut pätkän vertaa 

kiinnostunut, nouseeko eläke-
ikä 63:sta 65:een. Ainoa asia, 
josta hän oli kiinnostunut, oli 
korkeakoulutettujen superkart-
tuma, Lehtonen kertoo.

– Kun tiedetään, että kor-
keakoulutettu saapuu työ-
elämään keskimäärin 27–30 
vuoden iässä, on aika selvää, 
että heidän työuransa venyy 
teollisuustyöntekijöitä pidem-
mälle. Fjäder ajoi eläkekerty-
män loppuvuosien superkart-
tumaosuutta, ja kun hän ei sitä 
saanut, hän vetäytyi protestiksi 
koko ratkaisusta.

Lehtonen toivoo, että Me-
tallin jäsenet perehtyvät eläke-
ratkaisuun ja suhtautuvat siihen 
kiihkottomasti ja rauhallisesti. 
Ratkaisussa positiivista oli, että 
eläkekarttumat muuttuvat oi-
keudenmukaisiksi ja selkeik-
si. Samalla eläkettä jatkossa 
karttuu koko palkasta eikä 
työntekijän työeläkemaksulla 
leikatusta palkasta kuten nyky-
ään. Tämä SAK:n pitkään ajama 
muutos hyödyttää kaikkia, jotka 
ovat työelämässä vuoden 2017 
jälkeen.

– Toivon, että ihmiset katso-
vat eläkeratkaisua laajassa ku-
vassa, käyvät SAK:n tai Metal-
lin nettisivuilla lukemassa aja-
tuksella koko ratkaisun, ja sitä 
kautta pystyvät hahmottamaan 
kokonaisuuden.

Turja Lehtonen:

Vielä kerran eläkkeistä
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Erilaisia medioita seuratessa 
saa valitettavan usein kuulla 
väittämän, että työn tekemi-
nen Suomessa on liian kallista 
ja tuottavuus on heikkoa. Lääk-
keeksi tähän tarjotaan pidem-
piä työpäiviä, työsopimusta 
alempia palkkoja, työsopimuk-
sien yleissitovuuden poistoa, 
helpommin irtisanottavissa ole-
via työsuhteita ja eläkeiän nos-
tamista. 

Eikö mikään enää 
riitä? 

Erilaisten vertailujen pohjalta 
Suomi on kuitenkin vuodesta 
toiseen yksi Euroopan kilpai-
lukyisimpiä maita. Samaan ai-
kaan työväestö on kuitenkin 
helposti irtisanottavissa ver-
rattuna moneen muuhun Eu-
roopan maahan, joissa töiden 
jatkaminen tappiota tehden 
on usein halvempaa yritykselle 
kuin työntekijöiden irtisanomi-
nen.  Tästä johtuen isot pörssi-
yritykset saneeratessaan vali-
tettavan usein kohdistavat sää-
tötoimet koskemaan Suomessa 
toimivia yksiköitään. Yritysten 
toiminnasta on tullut kasvoton-
ta viivan alle tuijottelua. Duuna-
reiden arvostaminen ja heistä 
huolehtiminen ei ole enää ny-
kypäivää, vaan lomautuksien ja 

irtisanomisien myötä työväkeä 
pidetään kortistossa reservissä 
kun kvartaalin tulos alkaa näyt-
tää hiipumisen merkkejä.

Olisiko ongelmaan 
toisenlainenkin 
ratkaisu? 

Suuret ikäluokat ovat työuran-
sa alussa päässeet nauttimaan 
talouden nousun aallonharjalla 
tapahtuneesta teknisestä ke-
hityksestä, jollaista ei nykypäi-
vänä tule, mikäli työnantajat 
pyrkivät ilman satsauksia mak-
simoimaan voitot. Ennen suu-
remmilla yrityksillä oli koulutus-
ohjelmansa ja suunnitelmansa 
työväestönsä ammattitaidon 
kehittämiseksi. Osaavaa duu-
naria arvostettiin. Kannattavuu-
den parantamiseksi tarvitaan 
sijoituksia tulevaisuuteen, vaik-
ka se tekisi hetkellisesti loven 
yrityksen kassaan. 
Lääkkeeksi tähän ei todellakaan 
saisi olla pelkkä eläkeiän nosta-
minen, vaan jo olemassa olevan 
työväestön ja nuorien tulevai-
suuden tekijöiden kehittymi-
nen rautaisiksi ammattilaisiksi 
työssä oppimalla ja työnantajan 
tukeman pitkäjänteisen, koko 
työuran kestävän koulutuksen 
avulla.  
Saataisiinko yritysten kilpailu-

kykyä parannettua ottamalla 
yleisemmin käyttöön esimer-
kiksi hyvä työ, pidempi työura 
– hanke, työntekijöiden eläk-
keelle saakka jaksamiseksi? 
Töiden organisointiin pitäisi 
myös panostaa ja kehittää esi-
merkiksi työn monimuotoisuut-
ta. On työntekijän, kuten myös 
yrityksen etu, että työntekijä 
suoriutuu useammasta tehtä-
västä yrityksen sisällä.  Työpai-
koilla pitäisi rohkeammin lisätä 
työntekijöiden kouluttamista ja 
monitaitoisuuden lisäämistä. 
Kilpailukykymme ei kasva, mi-
käli pysymme ”liitä kaksi palik-
kaa yhteen” - ajattelussa. Ne 
kaksi palikkaa liitetään takuulla 
jossain muualla halvemmalla 
yhteen. Suomen kilpailukyky 
tulee siitä, että meillä on tois-
taiseksi osaava työvoima ja tätä 
osaamista kehittämällä saam-
me varmasti luotua uusia in-
novaatioita ja pidettyä yllä mai-
neemme tekniikan kärkipäässä 
olevien maiden joukossa. Mei-
dän täytyy erikoistua tekemään 
sitä kehitystyötä, mitä muualla 
ei osata tehdä. 
Hyvinvointiin, kehitykseen ja 
koulutukseen panostamal-
la tuottavuutta korotetaan, ei 
pelkkiä säästökohteita tuijotta-
malla. 

Teemu Tuiskula:
Suomen teollisuuden kilpailukyvystä ja sen puutteesta

Vuosittain n. 140.000 työnteki-
jää kokee kärsivänsä jatkuvasta 
työpaikkakiusaamisesta. Lukua 
on pidettävä erittäin huolestut-
tavana ja niin suurena, että kiu-
saamiseen ja sen poistamiseen 
pitää suhtautua työpaikoilla en-
tistä aktiivisemmin ja konkreet-
tisimmin toimenpitein.

Tilanne työpaikoilla on paran-
tunut hieman viimevuosien aika-
na esimerkiksi työpaikoilla käyt-
töön otettujen kiusaamistapaus-
ten ratkomisen toimintamallien 
avulla. Tästä huolimatta Työter-
veyslaitoksen selvityksen (2013) 
mukaan vain 40 % vastanneista 
esimiehistä ja työsuojeluhenki-
löistä arvioi omalla työpaikallaan 
kiusaamiskokemuksia selvitetyn 
asianmukaisesti, kun samassa 
kyselyssä 37 % vastanneista koki, 
ettei näin oltu tehty. 

Pitäisikö koko työyhteisön ja 
luottamustehtävissä työpaikoil-
la toimivien henkilöiden ottaa 
isompi rooli kiusaamisen eh-
käisemiseksi?  Mielestäni pitäisi.                                                                                                      
Seuraavassa asioita mitä mm. 

pitäisi ottaa huomioon kiusaami-
sen kitkemisessä työpaikoilta:

Puuttuminen kiusaamiseen             
Parhaimmillaan kiusaamista 

havaitsevat työyhteisön jäsenet 
saavat kiusaamisen loppumaan, 
mutta pahimmillaan he menevät 
kiusaamiseen mukaan tai puut-
tumattomuudellaan hyväksyvät 
sen, jolloin kiusaaminen jatkuu 
ja laajenee. Kiusaaja on useimmi-
ten työtoveri ja toiseksi yleisim-
min lähiesimies, kiusaaja voi olla 
myös alainen tai jokin työosasto 
tai ryhmä jne.  Työtoverit kokevat 
kiusaamisen monesti niin ahdis-
tavana, etteivät uskalla puolustaa 
kiusaamisen kohteeksi joutunut-
ta.  

Kiusaamisen erilaisia muo-
toja                                       

Kohtuuton työn ja tekemisen 
valvonta; kohtuuttoman työmää-
rän ja aikataulujen vaatiminen.                                                                                                                 
Työntekijöiden eriarvoinen koh-
telu, mm. perusteeton työteh-
tävien poisotto.  Mielipiteiden 
ohittaminen ja tiedonvälityk-
sen ulkopuolelle jättäminen.                                                                            

Mustamaalaus, naurunalai-
seksi saattaminen, loukkaavat 
kommentit tai solvaaminen, 
väkivalta tai silla uhkaaminen.                                                                                                                                      
                                                 Ai-
kaisempaa selkeästi vaatimatto-
mampien työtehtävien antami-
nen    

Huomioitavaa on, että kaikki 
ristiriidat ja ikävät tilanteet työ-
paikalla eivät ole kiusaamista. 
esim. esimiehen työnjohto- oi-
keus ikävine päätöksineen voi 
olla normaalia toimintaa.            

Neuvoja kiusaamisen koh-
teeksi joutuneelle                                                                                                          

 Pidä päiväkirjaa tapahtumis-
ta; mitä tapahtui ja milloin, keitä 
tilanteessa oli läsnä. Jos epäilet 
tulkinneesi tai havainneesi tilan-
teet väärin, keskustele kokemuk-
sestasi sellaisen henkilön kanssa, 
jolta uskot saavasi totuuden mu-
kaista palautetta.                                                                                                                              

 Ota kokemasi kiusaaminen 
puheeksi mahdollisimman pian 
epäasiallisesti käyttäytyneen 
kanssa ja pyydä tarvittaessa 
työtoveri tueksesi tilanteeseen. 

Kerro kiusaamisesta esimiehelle-
si. Mikäli koet kiusaajaksi esimie-
hesi, niin ilmoita asiasta hänen 
esimiehelleen  

Kiusaamiselle altistavan työ-
paikan tunnusmerkkejä

                                                                                     Huono 
tiedonkulku ja vaikutusmah-
dollisuuksien puute. No-
peat ja ennakoimattomat 
muutokset organisaatiossa.                                                                                              
Irtisanomisten uhka, epävar-
muus, kilpailua yksilöiden välillä, 
palkkojen epäoikeudenmukai-
suus.  Epäselvät tehtävän kuvat 
ja vastuut; taitamaton esimiestyö.                                                                                                                          
Työn poikkeava vaativuus, aika-
paineet ja stressi                                                                                                                                   

Työpaikan kulttuuri, jossa su-
vaitaan epäasiallista ja kiusaavaa 
käytöstä tai ei tunnisteta sitä on-
gelmaksi.   

Lopuksi

Ollaan työyhteisössämme toi-
miassamme positiivisen kannus-
tavia ja tuetaan vaikeissa tilan-

teissa työtovereitamme ja koko 
työyhteisöä. Puututaan kiusaa-
mistilanteisiin ja luodaan työpai-
kallemme yhteistyössä uuden-
laista työ ja välittämiskulttuuria, 
jossa kiusaamiselle ei ole sijaa.     

TAPANI KOIVUNEN, 

PÄÄLUOTTAMUSMIES, 

PALODEX GROUP, TUUSULA 

Kitketäänkö kiusaaminen työpaikoilta?

TEEMU TUISKULA, AO35 PUHEENJOHTAJA



METALLIN VAIKUTTAJAT  HELSINKI UUSIMAA  • 5

Uusi eläkejärjestel-
mä turvaa eläkkeet, 
kohtelee työnte-
kijöitä tasavertai-
semmin ja tarjoaa 
tarpeellisia pääsy-
kanavia eläkkeelle 
jo ennen vanhuus-
eläkkeen alarajaa, 
sanoo Metalliliiton 
työympäristöpääl-
likkö Juha Pesola. 
Nyt pallo työurien 
pidentämisestä on 
heitetty työpaikoil-
le.
Metalliliiton työympäristöpääl-
likkö Juha Pesola on odotuksiin 
nähden tyytyväinen tänä syksy-

nä syntyneeseen eläkeratkai-
suun, joka tulee voimaan vuon-
na 2017.

– Tällä ratkaisulla turvattiin 
meille kaikille eläkkeet pitkälle 
tulevaisuuteen. Nyt eläkejär-
jestelmä on kestävällä pohjalla, 
ja voimme sanoa nuorille, että 
eläkkeesi on turvattu, Pesola 
sanoo.

– Paljon puhuttu vanhuus-
eläkkeen alarajan nosto 63 
ikävuodesta 65 vuoteen oli 
tarpeeton, mutta ei ole me-
tallityöntekijän näkökulmasta 
eläkeuudistuksen tärkein asia. 
Vanhallakaan ikärajalla vain kol-
mannes työntekijöistä on jak-
sanut töissä eläkeiän alarajaan 
asti.

Esimerkiksi vuoden 2011 
tilastojen mukaan työntekijävä-
estöstä vanhuuseläkkeelle siir-
tyneistä vain 33 prosenttia oli 
ansiotyössä ja jopa 26 prosent-
tia työkyvyttömyyseläkkeellä, 
21 prosenttia työttömyyseläk-

keellä, 10 prosenttia työttömä-
nä ja 6 prosenttia osa-aikaeläk-
keellä.

– Meille tärkeitä ovat asiat 
ennen varsinaista eläkeikää, eli 
muut reitit eläkkeelle kuin var-
sinainen vanhuuseläkkeen ala-
raja, Pesola kertoo.

Uusi eläkeratkaisu tarjoaa 
siihen keinoja: Työttömien elä-
keputki säilyy. Työkyvyttömyys-
eläkkeen taso nousee. Nykyisen 
osa-aikaeläkkeen tilalle tulee 
varhennettu vanhuuseläke, joka 
on vielä vanhaa järjestelmää 
joustavampi. Uutena vaihtoeh-
tona tulee työuraeläke, jota voi 
anoa työskenneltyään 38 vuotta 
raskaissa töissä.

Täysi eläke vasta 
tavoite-eläkeiässä

Yksi asia eläkeratkaisussa 
on jäänyt Juha Pesolan mielestä 
liian vähälle huomiolle: niin sa-
nottu tavoite-eläkeikä.

– Alin vanhuuseläkeikä mah-
dollistaa kyllä eläkkeelle siirty-
misen. Mutta tavoite-eläkeikä 
tarkoittaa ikää, johon asti työs-
kentelemällä elinaikakerroin ei 
enää leikkaa eläkkeen määrää, 
Pesola kertoo.

Esimerkiksi vuonna 1955 
syntynyt voi siirtyä uuden jär-
jestelmän mukaan vanhuus-
eläkkeelle 63 vuoden ja kolmen 
kuukauden ikäisenä, mutta 
hänen tavoite-eläkeikänsä eli 
”täyden” eläkkeen kertyminen 
täyttyy vasta 64 vuoden ja kah-
den kuukauden iässä.

Vastaavasti tämän hetken 
nuorella, esimerkiksi vuonna 
1995 syntyneellä elinajanodot-
teen mukainen vanhuuseläk-
keen alaraja olisi nykylaskelmin 
68 vuotta ja yksi kuukausi, ja 
tavoite-eläkeikä vasta 71 vuotta 
ja viisi kuukautta.

Pallo on nyt 
työpaikoilla

Juha Pesolan mukaan elä-
keratkaisun jälkeen pallo on nyt 
heitetty työpaikoille.

– Jos elämä jatkuu entiseen 
malliin, työtä ei muokata ja työ-
paikoilla ei tehdä mahdolliseksi 
työskennellä pitempään, niin 
tässä on isoja riskejä. Mutta jos 
tämän seurauksena työpaikat 
muuttavat toimintatapojaan, 
tämä on mahdollisuus, Pesola 
näkee.

– Kun työelämässä alkaa olla 
yli 65-vuotiaita, täytyy miettiä 
miten siinä pärjätään. Meillä on 
paljon oppimista tässä.

Metalliliitolla ja Teknologia-
teollisuudella on onneksi vasta-
uksia työurien pidentämiseen. 
Viime vuonna julkaistu Tekno-
logiateollisuuden työkaarimalli 
-opas tarjoaa työkaluja ja vink-
kejä työn kehittämiseen ja työs-

sä jaksamiseen.
– Meidän pitää muuttaa 

käsitystämme työnteosta. Työ-
paikoilla pitää hyväksyä, että 
kaikilla ei välttämättä ole täyttä 
fyysistä työkykyä, ja kaikki eivät 
välttämättä tee töitä yhtä pitkää 
työaikaa, Pesola sanoo.

– Kulttuurin pitää muuttua 
siitä, että painettaisiin täysil-
lä 17 ikävuodesta 65 vuoteen. 
Täytyy hyödyntää ikääntynei-
den osaamista ja kokemusta, ja 
tinkiä vähän fyysisestä työsuori-
tuksesta.

Uusi eläkemalli on 
tasavertaisempi

Juha Pesolan mielestä uusi 
eläkeratkaisu on ennen kaikkea 
demokraattisempi ja tasavertai-
sempi.

– Vanhan eläkemallin super-
karttuma palveli enemmän toi-
mihenkilöitä, joilla on työkuntoa 
vielä vanhuuseläkkeen kynnyk-
sellä. Nyt se poistuu, ja eläke-
kertymässä otetaan huomioon 
koko työura, Pesola kertoo.

– Tämä on iso uudistus sii-
hen suuntaan, että kaikki ovat 
tasavertaisia. Työntekijöiden 
asema suhteessa toimihenkilöi-
hin ja ylempiin toimihenkilöihin 
parani,

Pesola on myös tyytyväinen, 
että eläkeratkaisu syntyi kolmi-
kantaisesti työntekijäkeskus-
järjestöjen, elinkeinoelämän ja 
maan hallituksen kesken.

– Voittajia ovat ay-liike 
ja sopimusjärjestelmä. Tällä 
turvattiin meidän sananvalta. 
Jos nykyinen eduskunta olisi 
yksin tehnyt eläkeratkaisut, lop-
putulos olisi voinut olla paljon 
huonompi.

LUE LISÄÄ: WWW.SAK.FI/AJANKOH-

TAISTA/UUSI-ELAKEJÄRJESTELMA

Juha Pesola:
Työntekijöiden asema turvattiin 
eläkeratkaisussa

 

• Työeläkettä alkaa kertyä jo 17-vuotiaana tehdystä työstä.

• Työeläkettä kertyy koko palkasta, kun eläkettä laskettaessa palkasta ei vähennetä enää työntekijän  

  työeläkemaksua.

• Uusi eläkejärjestelmä kohtelee eri ikäryhmiä nykyistä tasapuolisemmin: eläkettä kertyy kunkin vuo-  

  den ansioista 1,5 prosenttia.

• Eläkkeiden riittävyys on varmistettu, kun vuonna 2017 työntekijöiden ja työnantajien maksama työ-  

  eläkemaksu nousee yhteensä 24,4 prosenttiin.

• Eläkkeitä pienentävä elinaikakerroin lievenee, kun vuonna 2027 eläkeiän alaraja on noussut 65 vuoteen.

Nuorille nykyistä parempi eläke
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Vuonna 1889 annettiin keisarin 
asetus, teollisuusammateissa 
olevain työntekijäin suojelemi-
sesta.

Asetus ei tähdännyt yksin-
omaan työntekijöiden  fyysisen 
turvallisuuden turvaamiseen, 
vaan myös taloudellisten ja 
henkisten asioiden huomioon 
ottamiseen.   

Ammattiosastojen kunto-
remontti on nyt saatu hyvään 
alkuun joten seuraavaksi voi-
taisiin potkaista Metalliliiton 
selkärangansuoristuskampanja 
alulle , lähinnä siten että saa-
taisiin lisääntyvä vuokratyövoi-
mankäyttö kuriin ennen kuin 
ollaan liian syvällä suossa ja 
kaikki vuokralla.

Maailmalla suuret jalkapal-
loseurat toteuttavat ihmiskaup-
paa isosta rahasta, ei se tunnu 
niin pahalta koska pelaajatkin 
saavat hyvän korvauksen suo-
ritteestaan toisin kuin maamme 
viiden sadan vuokrafirman nuo-
ret duunarit yli 50:siä ne eivät 
ota edes välitykseen.

Eipä ole kovin mieltä ylen-
tävää saada pätkätöitä 3-6 kuu-
kauden jaksoissa epävarmana 
saako jatkopestiä vai päättääkö 
vuokraava yritys työsuhteen ta-
loudellisiin vaikeuksiin vedoten.

Eräs työntekijä kertoi ol-

leensa puolitoista vuotta työt-
tämänä kunnes sai työvoimaa 
yrityksille välittävältä ihmis-
kauppiaalta neljän kuukauden 
pestin kesätöihin, oli toki iloinen 
siitäkin vähästä mutta pakko 
on vain ajella vanhalla autolla 
koska ei uskalla tehdä mitään 
isompia sijoituksia näin epävar-
moina työnsaanti aikoina.

Aivan samassa tilanteessa 
ovat tuhannet nuoret aikuiset 
jotka eivät ole kiinnostuneet jat-
ko-opiskelusta eli kouluttautua 
työttömäksi, pyörivät ostareilla 
ja vanhempiensa taloudessa 
kun eivät tosiaan uskalla perus-
taa mitään omaa pätkätyöt ja 
kortistot eivät anna luottamus-
ta oman elämän sankariksi.

Pieni katsaus mielen-
terveystilastoihin:

Vuonna 2012 mielenter-
veysperusteilla jäi työkyvyttö-
myyseläkkeelle 8000 henkilöä, 
se on yhtä työpäivää kohti (52 
vk x 5 työpäivää) keskimäärin 
31 henkilöä päivässä.

Heistä valtaosa(68 %) jäi 
työkyvyttömyyseläkkeelle sel-
laisin perustein(ahdistus-ja/
tai masennusoireet), jotka 
ovat hoidettavissa- eivätkä ole 

varsinaisia mielisairauksia tai 
pysyviä tiloja, vaan usein reak-
tioita elämän vaikeuksiin (työt-
tömyys) ja menetyksiin. 

Nuorten alle 30- vuotiait-
ten osalta (joita jää työkyvyttö-
myyseläkkeelle 1000 vuodes-
sa- eli keskimäärin 8 jokainen 
arkipäivä) työkyvyttömyyselä-
kepäätösten määrä on kaksin-
kertaistunut seurantajaksolla 
2001-2012.

Puolet eli 30 % mielen-
terveysperusteilla eläkkeelle 
jääneistä oli alle 45 vuotiaita; 
heitä jäi siis eläkkeelle noin 15 
jokaisena työpäivänä. Fyysisin 
perustein työkyvyttömyyseläk-
keelle ei siirrytä näin nuorena. 
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
perusteella työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyneistä vain 9 % 
oli alle 45 vuotiaita. 

• Jäsenmäärä jatkaa laskuaan. 
• Jäsenmaksutulot vähenevät ja aktiivien määrä laskee.

Paljon on yleisellä tasolla käyty 
keskusteluja  siitä,  voiko puo-
lue ja ay-liike tehdä enää min-
kään asteista yhteistyötä ny-
kymaailmassa?  Vai ovatko he 
eriytyneet aivan omiin murta-
mattomiin linnakkeisiinsa? Nyt 
kun ei ole hallituksessa muka-
naoloa ole laisinkaan ainakaan 
vasureiden toimesta, voitaneen 
hyvinkin todeta yhteistyön ole-
van paljon helpompaa tai vähin-
täinkin yksinkertaisempaa.
 Aikaisemmassa elämässä oli 
paljon enemmän ay-liikkeen 
ja puolueen välistä syvääkin 
yhteistyötä. Nyt se on kylläkin 
osoittanut hiipumisen merkkejä 
melkoisen paljonkin, mikä osit-
tain johtuneekin teollisten työ-
paikkojen kadosta. Esimerkkinä 
mainittakoon rakennusliiton 
luopuminen puoluepolitiikasta 
tyystin. Tämä tuntuukin melko 
surulliselta suuntaukselta.  Ym-
märrän kyllä taustoja miksi näin 
on tehty muidenkin kuin raken-
nusliiton kohdalla. 
 Koko vasemmiston kannatuk-
sen lasku näkyy myös ay-liik-
keen vaikutusvoimassa, valitet-
tavana huomiona mainittakoon 
kuitenkin.  Tästä näkökulmasta 
katsottuna meidän pitäisi kui-

tenkin säilyttää siteemme puo-
luepolitiikkaankin ja sen tekijöi-
hin, jollemme itse kykene teke-
mään sitä. 
 Kaksi edellä mainittua ovat 
ajoittain tuntuneet lähes 
mahdottomalta. Lait edelleen 
säädetään Arkadian mäellä ja 
ne ovatkin paljon pysyvämpää 
laatua kuin työehtosopimukset. 
Porvaririntama sanelee erilaisia 
vaatimuksiaan kokoomuksen 
kautta toteutettavaksi varsin 
raakaa peliä hyväkseen käyttä-
en. 
Kasvu- ja työllisyyssopimus 
tästä hyvänä esimerkkinä mai-
nittakoon. Kokoomus sai mitä 
halusi valehtelemalla työlli-
syyden paranemisesta ja ay-
liikkeen yhteiskuntavastuusta. 
Näin kusetettiin ay-liikettä. 
Tässä jos missä käytettiin poli-
tiikan tekoa hyväksi.  Duunarit 
saivat kipeästi kokea kokoo-
muksen tahdon menevän läpi 
täysin kivuttomasti. 
Ay- liikkeen ei kuitenkaan pidä 
tirkistellä peilikuvaansa mie-
lestäni,  vaan hakea sen takaa 
hyviä puolia historiasta niiltä 
osin kuin ne ovat nykymaail-
massa toimivia parantaen niitä 
ja ovat  käyttökelpoisia.

 Sak:n yksi suurimmista saa-
vutuksista on pakko mainita 
koko eläkejärjestelmän synnyt-
tämisen muodossa Suomessa. 
Keskusjärjestön roolia tässä 
asiassa ei voi väheksyä.  Ehkä 
juuri tässä olikin se syy, että 
keskusjärjestöt saivat yhä ison 
roolin eläkejärjestelmän räpel-
tämisessä nykymuodosta ilman 
muuta huonompaan ainakin 
tavallisen työläisen asemasta 
mietittynä. Kokoomuksen pe-
loittelu siitä, että he  tekevät 
muutoksen poliittisella tasolla, 
mikäli ette suostu nostamaan 
alaikärajaa  vanhuuseläkkeissä. 
Ei olisi kuitenkaan pitänyt tai-
pua oikeiston tahtoon siitä, 
että tulevaisuudessa  meidän 
työläisten terveytemme olisi jo-
tenkin erityisen vahvaa ja kes-
tävää lähes ikuisesti. Kärsijöinä 
tulevat olemaan erityisesti ny-
kynuoret.  Sak ei missään vai-
heessa edes vihjaissut joukko-
voiman käytön mahdollisuutta, 
vaan sen sijaan vapisten taipui 
oikeiston tahtoon.
 Rak.liitto olikin ainoa jolla oli 
kanttia sanoa ei eläkealarajan 
nostolle työtaistelun muodos-
sa. He käyttivät meidän todel-
lista voimakkainta asettamme. 

Muut eivät, vaan antoivat rau-
han mukamas neuvottelijoille 
erittäin surkein tuloksin. 
Ay- liike ei saa olla loppuun 
käytettyjen fikkarin paristojen 
varastolodju pelkästään. Sen 
sijaan fikkarin pitää loistaa 
kirkkaana ja keksiä jatkuvana 
pötkönä voittoja hyvinvoinnin 
parantamiseksi kuin myös ylei-
sen elintasomme nostamiseksi 
sekä näiden ideoiden siemeni-
en erittäin vahvaan maahan kyl-
vämiseksi.  Yleensäkään näitä 
juttuja ei kannata jaaritella sa-
lassa liian pitkään, koska sen 
seurauksena voi joutua vaihta-
maan kalsarit.
 Olin mukana vas.telakkapo-
liittisessa työryhmässä, minkä 
ohjelman luovutimme minis-
teri Vapaavuorelle. Silloin hän 
suhtautui melko torjuvasti pa-
periimme ja varsinkin valtion 
omistukseen telakoilla.  Mie-
leeni jäi  ohjelman työstövaihe, 
jossa vaadin siihen kirjattavaksi 
valtion  osuutta Turun telakalle. 
Tämä oli ikään kuin unohtua 
paperista. Mieluusti olisin val-
tion omistusprosentin halunnut 
olevan yli 50%, mutta hyvä on 
tämäkin paperissamme kirjat-
tunakin olevana 30% valtion 

omistusta. 
 Lähes kaikki vaatimuksemme, 
mitkä olemme esittäneet te-
lakkapoliittisessa tavoiteohjel-
massa toteutui. Turun telakan 
omistussuhteissa on valtion 
omistusta jne. Taisi Vapaavuori 
lukea salaa tavoiteohjelmaam-
me toteuttaen sen omana kek-
sintönään jne. 
Puoluepoliittisella vaikuttami-
sella on siis mahdollista vai-
kuttaa asioiden kulkuun vielä 
nykypäivänäkin myös tavallisen 
duunarinkin aseman paranta-
miseksi ja jopa työllisyyden säi-
lyttämiseksi. 
Puoluepolitiikasta pois olles-
samme on aina oikeiston voitto 
kaikessa. Näin muistin virkistä-
miseksi mainittakoon.

Ilpo Haaja:
Puolueen kanssa tehty yhteistyö

MISTÄ KAIKKI ALKOI

T:TENHO KELLOKANGAS 

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU

/ METALLITYÖVÄEN AO 

12RY 

PUHEENJOHTAJA. Kun jatketaan samaan tyyliin
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Niin se kesä taas kävi käy-
mässä, ja jätti tilalle syksyn. 
Toivotaan, että tulevana talve-
na saataisiin sen verran lunta, 
jotta pääsisi hiihtämään. Sillä 
nyt siihen olisi mahdollisuus, 
jopa päiväsaikaan.

 Useat ovat kyselleet, miten 
olet saanut ajan kulumaan eläk-
keellä ollessa. Siihen olen an-
tanut monta vastausta, kuten 
kuntoilu, valokuvaus ja lasten-
lasten kanssa leikkiminen ja 
tietenkin musa. Teatterissa ja 
konsertissa tulee käytyä useas-
ti, kuten ennenkin. 

Karjalohjalla on suurin osa 
ajasta mennyt mökkiä ja pihaa 
laittaen, kun tahtoo noita ide-
oita tulevan vanhaan mökkiin 
jonkun mielestä liikaakin. Mök-
kikuntamme kuuluu nykyisin 
Lohjaan, kuten Nummi-Pusula-
kin. 

Vaikka herätyskelloa ei pa-
hemmin enää tarvitse, niin silti 
sisäinen vekkari herättää usein 
jo kello 6.00. Siksi tuleekin kat-
sottua Ylen aamu-tv:tä ja muu-
tenkin seurattua ajankohtais-
ohjelmia ja ihmeteltyä poliitik-
kojen touhuja. 

Huhtikuussa on jälleen 
vaalit, jossa valitaan kansan-
edustajat neljäksi vuodeksi Ar-
kadianmäelle. Vaalityö tuntuu 
olevan jo paikoin hyvässä, vai 
sanoisiko pahassa vauhdissa, 
vai mitä muuta voi sanoa Pal-
mian pilkkomisesta Helsingissä. 
Siellähän kokoomus, vihreät 
ja rkp ovat tekemässä tulosta, 
josta palkansaajat todennäköi-
sesti saavat takkiinsa. Luulisi 
äänestäjien ymmärtävän, mitä 
porukoita ei missään tapauk-
sessa kannata äänestää.

 Ja pääministeri Stubb, se 

on shortseissaan innoissaan 
kuin pikkupoika, joka on saanut 
tikkarin. Hän on muuten tosi 
”reilu” tukijoilleen, jotka siis 
ovat olleet hänen tukijoukois-
saan. 

Vai mitä siitä voi päätellä, 
kun hän jakaa ministeri ym. pai-
kat.  On toitottanut, miten jouk-
kue alkaa olla kasassa vaaleja 
varten. 

Rehellisesti on sanonutkin, 
että ”kaikista tärkeintä on, että 
meillä on vahva ja yhtenäinen 
kokoomustiimi, joka johtaa 
meidät kohti vaaleja 2015”.

 Siis muista viis, kunhan tuo-
lileikit tuottavat hyvän tulok-
sen heille. Ja sitten vielä näitä 
kansa äänestää, voi jumalauta! 
Tuntuukin, että hän tekee työtä 
puolueelleen, eikä kansalle. 
Tätä ei ole kukaan reilummin 
tainnut tehdäkään. 

Mutta eiköhän me tehdä 
niin hyvä vaalityö Vasemmis-
toliitolle, että saadaan nostet-
tua kannatustamme. Onhan 

meillä jälleen hyviä ehdokkaita. 
Viimeksi äänestysprosentti jäi 
70,4 joten toivotaan sen nouse-
van, koska vain uurnaan pudo-
tetut äänet lasketaan. Vuonna 
1962 ääntään käytti 85,1 %, 
joten on siinä meillä tavoitetta.

 Eläkekeskustelut eivät 
oikein menneet perille, sillä 
miten pitäisi olla töissä entistä 
vanhempana, ja kuitenkin usein 
iäkkäämmät irtisanotaan. Eihän 
nykyisinkään ole ollut estettä, 
jos haluja ja voimia riittää olla 
yli 63 vuoden iässä töissä. Ja 

nuoret, heitä on suuri määrä 
ilman töitä. Siinä sitä Stubbille-
kin olisi töitä. Taitaa vaan käydä 
niin, että nykyisen pääministe-
rin ”koeaika” päättyy ensi vuon-
na.

 Metalliliiton järjestämis-
kampanjasta toivotaan tulosta, 
jolla saadaan lisää luottamus-
henkilöitä työpaikoille. Ja sitä 
kautta saamme jäsenmäärän 
nousuun. Silloin saisimme alu-
eellemme lisää toimintaa, joka 
on viime vuodet ollut vähäistä. 
Toisin kuin vuosia sitten, sil-
loin tapahtumakalenterissa oli 
monta sivua. Joten toivotan 
kaikille voimia jäsenten edun-
valvontaan. 

Ja vaikka jotkut eivät sitä 
halua tunnustaa, niin kulttuu-
ri on myös osa edunvalvon-
taa. Tässä kohtaa ei voi olla 
mainitsematta Cabareeteatte-
ria, joka on innokkaasti tehnyt 
vuosikaudet esityksiä. Heitä voi 
myös pyytää esiintymään erilai-
siin tilaisuuksiin. 

Valokuvaus on ollut aina 
mielipuuhaani, joten eiköhän 
sitä jatketa, vaikka välillä kame-
ra viestittää, että kohde on liian 
tumma.

 Haluan kiittää kaikkia niistä 
lähes 14 vuodesta, jotka sain 
kanssanne viettää. Kyllähän 
tässä vielä vaikutetaan, koska 
ei näitä asioita ja hommia voi 
tai halua unohtaa.

EERO TUHKANEN                                                                                       

EEROTUHKANEN9@GMAIL.COM

 

Kohde on liian tumma

Lomautuksilta ei ole hänenkään työpaikkansa vält-
tynyt. Työntekijöitä Componentalla Karkkilassa on 
170. Lisäksi vuokrafirman työntekijöitä on 30.

Hän on tehnyt monenlaista työtä valimolla. Tämän 
hetkinen työ on ultraäänitarkastaja. Laadusta on pi-
dettävä hyvää huolta, onhan kilpailu tälläkin alalla 
kovaa. 

Kun on ollut Componentan valimossa töissä yli 12 
vuotta, niin sekin työ vaatii vastapainoksi harrastuk-
sia. Eikä siihen riitä pelkästään se, että on Karkkilan 
ao.35 toimikunnan varajäsen ja nuorisojaoston vetäjä, 
eli nuorisovastaava. Tosin nekin vaativat vapaa-aikaa 
ihan kiitettävästi.

Kerran hän sai kavereiltaan vihjeen, vai sanoisiko 
yllyttämisen kisoihin, jonka seurauksena oli osallis-
tuminen valurautapaistinpannutenniksen maailman-
mestaruuskilpailuun Karkkilassa 2013. Osallistuminen 
ei ollut turhaa, sillä se tuotti mestaruuden. Luit aivan 
oikein, siis todella paistinpannulla tennistä! Lajista ei 
varmaan tule ihan lähivuosina kuitenkaan olympiala-
jia. Siinä lajissa, jos tenniksessä yleensäkin, vaaditaan 

vahvat kädet. Tuota lajia ei varmaan voi pelata tur-
vallisesti nelinpelinä. Kilpailun säännöt ja kenttä ovat 
kuitenkin samat kuin tenniksessä. Tosin, perinteistä 
tennistä Jaana ei ole pelannut. 

Vakituinen treeni ja kilpailulaji on lentopallo, jota 
hän pelaa Karkkilan Pallokerhossa.

Karkkilan Viihdekuoro on saanut Jaanasta hyvän 
vahvistuksen. Kuoro harjoittelee säännöllisesti, eli 
viikoittain. Heillä on tulossa myös esiintymisiä. Näin 
joulun lähestyessä, tiedossa on tällä hetkellä ainakin 
Joulukonsertti. 

Kun muilta kiireiltä ehtii, niin silloin on vaihteeksi 
hyvä käydä karaokessa. Siitähän on jo vuosia puhuttu, 
että karaoke harrastus hiipuu, mutta siltä se ei vaiku-
ta. Koska harrastajia on runsaasti ja hyvin eritasoisia. 

Tapaamisen jälkeen hänellä oli jo kiire täydentä-
mään keräilykohdettaan, korkokenkiä. Joita on koottu 
hyllyihin koko seinän mitalta. 

HAASTATTELU JA KUVAT

EERO TUHKANEN 

Jaana Sohlman, 
maailmanmestari Karkkilasta 
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Uskoisin helpommin sen, että 
Helsingissä asuntojen vuokrien 
hintataso puolitetaan korkeim-
man oikeuden päätöksellä kuin, 
että joku kehuisi ammattilii-
ton voittaneen työtuomioistui-
messa. Etenkin lakkosakkojen 
välttäminen olisi jymy-yllätys. 
Työtuomioistuimen päätökset 
ovat lähes poikkeuksetta työn-
antajan näkökulman mukaisia. 
Miksi näin on, vaikka työtaistelu 
tai työntekijöiden mielenilmaus 
olisikin selvästi osoitettavis-
sa työantajan provosoimaksi 
ja tämän toimista johtuvaksi? 
Työnantaja voittaa juttunsa 
lähes aina, kun taas työntekijä-
puolen kanteet hylätään.

Työehtosopimuksella 
ostetaan työrauhaa

Kun työmarkkinajärjestöt 
solmivat tietyin väliajoin työeh-
tosopimuksen, sovitaan samalla 
allekirjoituksella käytännössä 
myös velvollisuus yllä pitää työ-
rauha työpaikoilla. Tarkoitukse-
na on taata kapitalistien sään-
nöllinen ja katkeamaton lisä-
arvon saanti. Maksamattoman 
työn häiriintymätön virtaaminen 
omistajien rahapussiin ostetaan 
yleensä pienillä palkankorotuk-
silla ja näennäisillä tekstimuu-
toksilla työehtosopimuksiin.

Työrauhavelvollisuuden tar-
koitus on kiteytettynä työnte-
kijöiden kamppailun vaikeutta-
minen tulonjakokysymyksissä. 
Sillä pyritään siis estämään vaa-
timuksia työnantajaa kohtaan.

Aika ajoin työrauha työpai-
koilla kuitenkin järkkyy työn-
tekijöiden ryhtyessä lakkoon 
tai esimerkiksi ylityökieltoon. 
Tällaisen toiminnan seuraukse-
na työnantaja ja sen etujärjes-
tö aloittavat sydäntä särkevän 
parkumisen ja syyttelyt laitto-
man lakon aloittamisesta. Pää-
sääntöisesti työnantajajärjestö 
kiiruhtaa pikaisesti nostamaan 
toiminnasta kanteen työtuo-
mioistuimeen.

Kummajainen nimeltä 
työtuomioistuin

Työtuomioistuin perustettiin 
vuonna 1947 ratkomaan riito-
ja, jotka koskevat työehto- ja 
virkaehtosopimuksien tulkin-
toja. Laki työtuomioistuimesta 
(31.7.1974/676) määrittelee 
työtuomioistuimen toimivallan. 
Kanneoikeus tänne on työ- tai 
virkaehtosopimuksen solmi-

neilla osapuolilla. Yksittäisillä 
henkilöillä ei sinne ole yleensä 
asiaa kannetta ajamaan. Työ-
tuomioistuimessa asioivat siten 
työnantajien ja työntekijöiden 
etujärjestöt – ammattiliitot ja 
työnantajaliitot.

Työtuomioistuimessa asiaa 
käsitellään puheenjohtajan ja 
viiden jäsenen kesken. Merkil-
le pantavaa on, että jäsenistä 
kaksi on työnantajapuolen ja 
kaksi työntekijäpuolen ehdot-
tamaa. Puheenjohtaja ja yksi 
jäsen eivät kuulu kumpaankaan 
leiriin, vaan ovat ”puolueetto-
mia”. 

Tässä on paha vääristymä.  
Koska jäseniä valitaan etujärjes-
töjen ”listoilta”, voidaan valin-
toja pitää lähestulkoon poliitti-
sina mandaatteina. Tapa ei siis 
millään muotoa mahdu Suomen 
valtiosäännön määritelmään 
riippumattomasta tuomioval-
lasta. 

Päätöksestä ei voi 
valittaa

Työtuomioistuimen tuomio 
on heti täytäntöön pantavissa 
ja siten myös lopullinen. Tämä 
on huomion arvoinen seikka! 
Vastoin yleistä länsimaista oi-
keuskäsitystä päätöksiin ei voi 
hakea muutosta valittamalla. 
Työtuomioistuinkäsittelyn oi-
keusprosessista puuttuvat siis 
normaalille oikeuskäytännölle 
tyypilliset valitusportaat, kuten 
hovioikeus ja korkein oikeus!

V a l i t u s m a h d o l l i s u u -
den puute on muodostu-
nut työntekijäpuolelle eri-
tyisen ongelmalliseksi. Työ-
tuomioistuimen päätökset 
kallistuvatkin pääsääntöisesti 
aina työnantajaleirin hyväksi. 
Vaikka työntekijäpuolelta vaa-
ditaan kanteeseen vastaus, 
tuntuu siltä että sen vaikutus 
on olematon. Työntekijöiden ve-
denpitävä todistelu esimerkiksi 
työnantajan selvästä paikallisen 
sopimuksen tietoisesta rikkomi-
sesta valuu lähes varmuudella 
hukkaan, eikä sitä huomioida 
lainkaan päätöstä tehtäessä. 
Työtuomioistuinta pidetäänkin 
yleisesti työnantajan kumilei-
masimena.

Va l i tusmahdo l l i suuden 
puuttuminen sotii oikeustajua 
ja myös Suomen perustuslakia 
vastaan. Tältä osin toteamus 
muutoksenhakuoikeudesta pe-
rustuslain 21 §:n 2 momentissa 
ei toteudu mitenkään. Eduskun-
takin näyttää halvaantuneen.

Hyvityssakkoja 
työnantajaliitoille

Tavat työmarkkinoilla tänä 
päivänä tekevät työtuomio-
istuimen lainvastaisesta ”ku-
ningasasemasta” vaarallisen. 
Työnteettäjän härski linja kiris-
tää työntekijöiden pinnaa yhä 
tiukemmalle. Vähänkin työehto-
sopimuksen yli saadut edut py-
ritään karsimaan kovin keinoin. 
Enää ei olla kaukana tilanteesta, 
jossa työmarkkinoilla vaaditaan 
yleistä palkka-alea. Ensi askelei-
ta tähän suuntaan jo tapaillaan.

Häikäilemättömän linjan 
seurauksena on luonnollisesti 
lisääntyvä määrä mielenilma-
uksia ulosmarsseineen. Näis-
tä sanktioina työtuomioistuin 
määrää ammattiosastojen 
maksettavaksi hyvityssakkoja. 
Sakoilla pyritään saamaan am-
mattiosastot hiljaisiksi ja vai-
kenemaan työehtoihin kohdis-
tuvista heikennyksistä. Monen-
kaan ammattiosaston ”perse” 
ei kestä pariakaan työtuomio-
istuimen määräämää sakkoa 
työnantajajärjestölle maksetta-
vaksi. Sakko maksetaan työn-
antajajärjestölle siksi, että lakon 
tulkitaan olevan sopimusrikko-
mus, josta hyvitetään toista so-
pijapuolta.

Hyvityssakon, joka tulee 
aina ihmeteltävän automaat-
tisesti, määrää arvioitaessa 
”huomioidaan” lakon laajuus 
ja kesto sekä ammattiosaston 
suuruus. Myös työnantajalle 
aiheutuneet kustannukset 
ja liikevaihdon menetykset 
puntaroidaan. Pahimmillaan 
on porvariston taholta vaadittu 
hyvityssakon määräksi 
yritykselle aiheutunutta 
rahallista menetystä ja sakon 
maksamista lakon kohteeksi 
joutuneelle yritykselle. 
Tällainen käytäntö tietäisi 
ammattiosastojen vararikkoa. 
Todellisuudessa yhtiöt eivät 
edes menetä voittojaan, vaan 
ne siirtyvät vähän myöhemmik-
si.

Työnantajan 
tuomioistuin

Työtuomioistuinta kutsutaan 
yleisesti työtekijäpiireissä luok-
katuomioistuimeksi. Ainakin 
työtaistelutapausten tuomiois-
sa pilkkanimi on hyvin paikkan-
sa pitävä. Tuskin koskaan on 
lakosta selviydytty ilman lakko-

sakkoja. Työtuomioistuin katsoo 
dogmaattisesti lähes minkä ta-
hansa työtaistelun kohdistuvan 
työehtosopimusta vastaan, oli 
syy lakkoon mikä tahansa. 

Tällainen käytäntö herättää 
epäilyksiä koko laitoksen järjelli-
syydestä. Työnantajamieleisyys 
ja järjettömyys ei viime aikoina 
ainakaan näytä vähenemisen 
merkkejä. Työtuomioistuimen 
päätös määrätä hyvityssakkoja 
JHL:lle ”lakkouhkauksen” perus-
teella Palmian liikelaitoistamis-
sotkun aikana puistattaa monia 
oikeusoppineita ja ay-väkeä. 
Lakkouhka, jos se sekään todel-
lisuudessa oli, kohdistui Helsin-
gin poliittisiin päättäjiin, mutta 

työtuomioistuimessa toimi tul-
kittiin ”työnjohto oikeuteen” 
kohdistuvaksi. 

Tällainen keplottelu oikeus-
istuimessa haiskahtaa jo totali-
tarismien näytösoikeudenkäyn-
neiltä ja herättää lisääntyvää 
epäilyä vaikkapa EK:n ohjailusta 
tuomioistuimen jäseniin.

AY-liike 
vaatimaanmuutosta

Koska työtuomioistuimen jä-
senistä kaksi kussakin kokoon-
panossa on työntekijäpuolelta, 
on kummallista, että työtuo-
mioistuimen päätökset lähes 
kauttaaltaan ovat yksimielisiä, 
kuten mainittu JHL:n juttukin. 
Suurella todennäköisyydellä 
käsiteltävien kanteitten vasta-
uksissa löytyisi aihetta selkei-
siinkin syihin olla eri mieltä sak-
kojen määräämisestä. Eriävän 
mielipiteen syyksi riittäisi näke-
mys työnantajan rikkomuksesta 
työehtosopimusta kohtaan tai 
jonkinasteinen provosointi työ-
taistelun laukaisijana. Omien 
mielipiteiden kirjaaminen pää-
töksiin työntekijäpuolen jäse-

niltä vaatii nähtävästikin ylit-
sepääsemättömän psyykkisen 
kynnyksen ylittämistä, koska 
tällaisia suorituksia ei viimeai-
koina ole huomioitu.

Kaiken kaikkiaan ay-liikkeen 
ja oman liittomme eturinta-
massa, tulisi aktiivisesti pyrkiä 
muuttamaan koko työtuomio-
istuimen roolia ja vaatia pää-
töksiin muutoksenhakuoike-
utta. Vaatimus tulisi olla myös 
kaikkien ”työväenpuolueiden” 
- kokoomus mukaan luettuna 
– agendalla eduskunnassa. Ay-
liikkeen olisi aika ainakin pakot-
taa omat istuinedustajansa ruo-
tuun ja irtautumaan yhtiöiden 

edunmukaisista konsensuspää-
töksistä.

Pahaa kuitenkin pelkään. 
Työllisyys- ja kasvusopimukses-
sa on määrätty työryhmä poh-
timaan neuvottelujärjestelmän 
muutosta. Siinä pääkohtana 
on työehtosopimusten velvoit-
tavuus ja noudattaminen sekä 
sopimuksen rikkomisesta eri ta-
hoille seuraavat sanktiot – suo-
meksi sanottuna lakkosakkojen 
korottaminen.

TERHO LAITILA

ABB, MG,  

PÄÄLUOTTAMUSMIES

Lakkosakkokytkin jumittunut lopullisesti ON -asentoon? 

Työtuomioistuin lihottaa
työnantajajärjestön lompakkoa
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Hissialalle on tavoitteena luoda 
maailmanlaajuinen AY-organi-
saatio. Euroopan sisällä meillä 
on jo Euroopan Metallin hissi-
toimialaryhmä, jossa jäseninä 
ovat neljän suurimman hissi-
firman (Otis, Schindler, Thys-
sen ja Kone)  eurooppalaisten 
yritysneuvostojen puheenjoh-
tajat ja hissialasta vastaavat 
toimitsijat eri maiden liitoista. 
Eurooppalaiset yritysneuvos-
tot perustuvat tarkkaan direk-
tiiviin, joka määrittelee mo-
nikansallisille yhtiöille pakon 
tiedottaa ja kuunnella henki-
löstöään yhtiön ylikansallisis-
sa asioissa ja tapahtumissa. 
Koneelle yritysneuvosto (EWC) 
perustettiin 1995 ja se oli en-
simmäisiä Suomessa.

Nyt Maailman Metalli (In-
dustrialALL Global Union) 
on asettanut tavoitteekseen 
saada monikansallisiin yrityk-
siin maailmanneuvostot ja his-
siala on yksi piloteista. Asian 
tiimoilta on pidetty yksi semi-
naari Genevessä, jossa pää-
tettiin, että kukin hissiyhtiö ta-
voittelee yhteistyötä eri maan-
osien hissialan ay-järjestöjen 
kanssa. Koneen EWC rakentaa 
yhteistyön Kiinaan ja Intiaan. 

Asian tiimoilta olen tavan-
nut kaksi kertaa Koneen Kiinan 
ay-edustajia. Viimeinen tapaa-
minen oli Kunshanin tehtaalla 
Toukokuussa, jossa sain perus-

teellisen selvityksen siitä, min-
kälainen Kiinan ay-liike oikein 
on.

Kiinan Koneella ollaan hyvin 
järjestäydytty, 96 prosenttia eli 
kaikki Kiinalaiset ovat liiton jä-
seniä, yhteensä toukokuussa 
oli 9126 jäsentä. Koneella oli 
kaikkiaan 185 ay-aktiivia, jotka 
jäsenet vaaleilla valitsevat joka 
viides vuosi. Yhtiö maksaa 
liitolle 2 prosenttia jäsenten 
vuotuisesta bruttopalkasta ja 
kukin jäsen maksaa itse pal-
kastaa 0,15%/kk liitolle. Keski-
palkka metallimiehellä Kiinan 

Koneella on noin 400 euroa 
kuussa, lisäksi tehtaan väki 
saa ilmaisen ruuan, terveyden-
hoidon ja työmatkakuljetukset.

Kysyttäessä ”Mikä on liiton 
tehtävä Kiinassa?” Puheenjoh-
taja William Feng vastaa, että 
”Liitto puolustaa työntekijöi-
den oikeuksia ja asemaa, sekä 
auttaa yhtiötä kehittymään. 
Työntekijöiden turvallisuus ja 
ammatillinen koulutus ovat 
tärkeitä liitolle. Erityisen tärkeä 
on naistyöntekijöiden asema 
ja työntekijöiden lapsista huo-
lehtiminen. Palkat nousevat 

Kiinassa 10% vuodessa”.
Ei tietysti pidä olla ”sinisil-

mäinen”. Kiinaa ja myös ay-
liikettä johtaa kommunistinen 
puolue. Jotkut länsi-maiden 
ay-toimijoista ovat sitä mieltä, 
ettei Kiinan puolueen ammat-
tijärjestön kanssa pidä tehdä 
yhteistyötä, vaan on koitet-
tava luoda sinne ns. vapaa 
ay-liike. Minä olen lähtenyt 
siitä, ettei täältä 5 miljoonan 
ihmisen Suomesta pidä lähteä 
neuvomaan 1,3 miljardin ihmi-
sen kansakuntaa. Olemassa 
olevilla organisaatioilla men-

nään ja katsotaan mihin ne 
kehittyvät.

Ja ei nämä järjestelmät lop-
pujen lopuksi niin paljon toisis-
taan eroa. Kun puheenjohtaja 
Feng kertoo, että puolueen 
tärkein tehtävä on talouskas-
vun ylläpitäminen ja ihmisten 
työllistäminen, niin samoin sa-
novat myös kaikki länsimaiden 
johtajatkin. AY-liikkeen poliitti-
suudessakaan ei suuria eroja 
ole. Jos Kiinassa puolue nime-
ää ehdokkaat vaaleihin, niin 
kyllähän meilläkin liitot ovat 
hyvin poliittisia. Metalliliiton 
puheenjohtaja on perinteises-
ti ollut SDP:n hallituksenjäsen. 
Paikalliseti itsekin olen vahvas-
ti poliittinen ja  Vasemmistoliit-
ton jäsen. Ammattiosastomme 
puheenjohtaja Pasi Karttunen, 
vaikka alkuun ilmoittautuikin 
sitoutumattamaksi, on nyky-
ään SDP:n aktiivi ja monissa 
puolueen elimissä mukana.

Eikä ole ollenkaan selvää, 
missä se taisteleva ammattiyh-
distysliike on?                           Kii-
nassa on saatu aikaan 10 
prosentin palkkainflaatio vuo-
dessa, kun se länsi-maissa on 
keskimäärin samaa luokkaa 
kuin meillä 0,4 prosenttia, jolla 
lasketaan täällä ostovoimaa.

JUHANI KOUHIA                                                                                                                      

KONEEN EWC PUHEENJOHTAJA

KOHTI GLOBAALIA VAIKUTTAMISTA

Tule loistoristeilemään, Metallin alle 36-vuotias jäsen! 

Metallin Vaikuttajanuorten syyssempaloristeily järjestetään 13.-14.12. Turussa ja M/S Viking Gracella.

Ruokailu ja koulutus lauantaina klo 15.00 – 18.00 ammattiosasto 49:n toimistolla, Tuureporinkatu 17, Turku. Laiva lähtee 
satamasta lauantaina n. klo 21.00 ja palaa sunnuntaina n. klo 20.00.

Omavastuu 50€
(sisältää: ruokailu, koulutuksen, illallisbuffet, lounasbuffet, majoitus 4 hengen hyteissä)
Omavastuu edellyttää koulutukseen osallistumista (muutoin hinta 150€).

Matkakulut korvataan Turun ulkopuolelta tuleville halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan.

Lisätietoja:
Metalliliitosta Sari Kola, p. 040 500 0483, sari.kola@metalliliitto.fi
Vaikuttajanuori Timo-Juhani Hiltunen, p. 045 859 4808, 19th84@gmail.com

ILMOITTAUTUMINEN 10.11. mennessä www.metallinvaikuttajat.fi

Ole nopea, 30 ensimmäistä mahtuu mukaan!

Metallin Vaikuttajanuorten Syyssempaloristeily 13.-14.12.2014
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Vanha kunnon vampyyri, ex-
valtiovarainministeri Iiro Viina-
nen on tyrkännyt sarkofaginsa 
kannen syrjään. Iiro esiintyi 
hiljakkoin telkkarin aamuohjel-
massa kertomassa näkemyk-
siään nykymenosta ja muiste-
lemassa menneitä. Läimi siinä 
samalla hallitusta ja ay-liikettä 
poskille 90-luvun alun päiväkir-
joillaan. Vierellään hänellä Kalle 
Heiskanen, entinen Pohjalaisen 
päätoimittaja, joka on toimit-
tanut Viinasen teksteihin poh-
jautuvan kirjan ”Vaaran vuodet 
1991 – 1995”. Heiskanen tuijot-
ti idoliaan kuin yökkö aurinkoa 
eikä säästellyt ylisanojaan Vii-
nasen taidoista, aina kun ää-
neen pääsi.  

Valtiovarainministeri Viina-
nen piirsi nimensä varsin lähte-
mättömällä tavalla kansalaisten 
mieliin omana aikanaan. Toki 
ne ajat olivat tuolloin 90-luvun 
alussa, jos mahdollista, vieläkin 
vaikeammat kuin nyt. Opittiinko 
niistä virheistä mitään? Ei opit-
tu. Viinasen aikana täkäläiset 
pankkiirit törppöilivät ja Suomi 
luisui kuilun partaalle. Samat 
virheet tehtiin 2000-luvulla glo-
baalimmalla tasolla ja nyt koko 
Eurooppa on samassa tilan-
teessa. 

Viinasen ohella lähtemät-
tömän vaikutuksen tähän 
katajaiseen kansaan on tehnyt 
toinenkin kokoomusministeri. 
Satutteko muistamaan, kuka 
oli brittiläisen talouslehti Fi-
nancial Timesin mukaan Euroo-
pan paras valtiovarainministeri 
vuonna 2008? No, sehän oli 
Jyrki Katainen, kykypuolueen 
paras kyky. Katainen aloitti mi-
nisteriuransa 2007 ja lopetti 
2014. Valtionvelka kasvoi tämän 
taikurin valtakaudella 47 miljar-
dilla eurolla. Ei huono suoritus 
seitsemässä vuodessa. Sak-
salaispankit kiittävät, sillä iso 
osa noista miljardeista siirtyi 
niiden taseisiin. Ehkä siinä tar-
vittiin pieni mutka jostain Krei-
kan kautta, mutta eivätköhän 
ne eurot kuitenkin tiensä pe-
rille löytäneet, ja palkintovirka 
EU:sta on tulossa. Kataiselle on 
kaavailtu pestiä EU-komissaa-
rina ja komission varapuheen-
johtajana. Vastuualueeseen 
kuuluisivat työ, kasvu, inves-
toinnit ja kilpailukyky. Hyvä! 
Juuri noilla sektoreillahan Jykke 
on jo taitonsa näyttänyt täällä 
Suomessa. Vaaran vuodet siis 
jatkuvat, ja itse alan tässä kyllä 
miettiä, että pitäisiköhän pyrkiä 
sotalapseksi jonnekin Etelä-

Amerikkaan. 
Iiro Viinasen päiväkirjamuis-

telmat taitavat jäädä osalta-
ni kirjakaupan hyllyyn, mutta 
mielenkiintoista on kuunnella 
ja lukea hänen mielipiteitään. 
Nyt kun mies ei ole enää pää-
omapiirien talutusnuorassa 
tehtailemassa devalvaatioita, 
jää näköjään tilaa myös omille 
ajatuksille. Hallituksen ja polii-
tikkojen mollaamisen ohessa 
saa rapsakkaa kritiikkiä myös 
Viinasen vanha perivihollinen, 
ay-liike. Tosin Viinasen näke-
myksen mukaan tästä liikkees-
tä ei ole enää suurtakaan vaa-
raa tälle maalle, vaan se lahoaa 
pystyyn omia aikojaan. Tähän 
lausumaan jätän eriävän mieli-
piteen. Ei ammattiyhdistysliike 
täältä mihinkään häviä, mutta 
sen painoarvo kieltämättä 
heikkenee jatkuvasti ja rivit li-
punkantajien takana ohenevat 
ohenemistaan. Pahimmassa 
tapauksessa ay-liike voi ottaa 
järjestöllisen pohjakosketuksen 
mutta aatteellista ei koskaan. 
Taloudellinen epäoikeudenmu-
kaisuus pitää huolen siitä, että 
hiillos ei sammu. 

Millä tuo Viinasen skenaario 
tulevista ammattiyhdistysliik-
keen vaaran vuosista sitten blo-

kataan? Pysymme toimintakun-
toisena ainoastaan sen kautta, 
että pystymme arvioimaan 
omaa toimintaamme liittoina 
riittävän rehellisesti emmekä 
mene kentän kritiikistä heti kil-
pikonnapuolustukseen ja selit-
tele asioita parhain päin. Tämä 
on perussääntö. Sen jälkeen voi 
alkaa suunnitella muuta toimin-
nan tehostamista. Jäsenistöä 
on tapana muistuttaa aina sil-
loin tällöin, että te olette liitto. 
Tämä pitää paikkansa, ja sitä ei 
ole syytä kenenkään unohtaa. 

Käytännössä ammattiliitto-
jen maine on tällä hetkellä työ-
paikkojen luottamusmiesten ja 
muiden aktiivien varassa. Toi-
vottavasti syksyn aikana saa-
daan mahdollisimman monelle 
työpaikalle valinnat tehtyä, ja 
hyvät sellaiset. Pesti ei ole ka-
dehdittava ja hankalammaksi 
muuttuu vuosi vuodelta. 

Valtaosaltaan edunvalvo-
jat pidetään yritysten päätök-
senteosta ja sitä koskevista 
keskusteluista syrjässä, mutta 
lopullinen paskaläjä lyödään 
kyllä mieluusti luottamusmie-
hen käteen. Evästyksenä se, 
että taputtele tuosta nyt henki-
löstölle kukkopilli tai joku muu 
kiva koriste-esine. Ja auta ar-

mias, jos sillä kukolla on nokka 
vinossa tai siipi repsottaa, niin 
et ole ollut yhteistyökykyinen. 
Aletaan pohtia ulko-ovelle ta-
luttamista. Ja valitettavan usein 
tyytymättömyyttään osoittavat 
näiden luottamusmiehen kan-
nalta mahdottomien tilantei-
den jälkeen myös työntekijät, ja 
ulosvirtaus ammattiosastoista 
kiihtyy. 

Tästä tuli nyt ehkä turhan-
kin synkistelevä arvio luotta-
musmiesten asemasta, työelä-
mästä ja ammattiyhdistysliik-
keen toiminnasta näinä aikoina, 
mutta on se kuitenkin selvästi 
toiveikkaampi kuin Iiro Viinasen 
ennustus meille. Tarvitaan vain 
paksunahkaisia luottamusmie-
hiä ja vähemmän ohutnahkai-
sia ammattiliittoja, niin kyllä 
tästä vielä hyvä tulee. Kaikkien 
viinasten kiusaksi.

JUHA KAPIAINEN

AO.254

METALLIN VALTUUSTO

Vaaran vuodet

Metallin Helsinki-Uusimaa kult-
tuurijaoston yhteydessä toimii 
pirtsakka Cabareeteatteri. 

Synnytyspoltot alkoivat 
noin kahdeksan vuotta sitten. 
Sitä ennen jaosto oli levittänyt 
kulttuurellista sanomaa pitkin 
Uuttamaata jo vuosikymmen-
ten ajan. Yksittäisesiintyjiä 

löytyi eri tilaisuuksiin ja löy-
tyy edelleenkin. Mutta teat-
terinomainen näytteleminen 
vielä puuttui. Vaan sitäkään 
ei voinut välttää. Yhteisöllisen 
kuuma aalto sitoi porukan tii-
viisti yhteen ja se johti Caba-
reeteatterin perustamiseen.

Esittämisen riemu ja 
huuma koettiin retkeilypäivillä 
Korkeasaaressa 25.8.2007.

Teema oli luonnonsuojelu.  
Olihan esityksen nimi ”Eläinten 
Tuponeuvottelut” Muuten edel-
leenkin ajankohtainen aihe. 
Saatiin oikein Ylen lavasteva-
rastosta vuokrattua huippuhie-
not eläinnaamiot. 

Kyllä näyttelijät olivat in-
noissaan. Ja olihan siellä katso-
mossakin runsaasti väkeä.

Siitä lähtien olemme olleet 
Metallin retkeilypäivien vakio-
kalustoa. Myös yhdistysten 
tilaisuuksissa olemme esiinty-
neet. Erityisen mieleenpainuva 
paikka oli Tampereen kome-
diateatteri 2009. Esitimme siel-
lä Metallin 110-vuotisjuhlaan 
liittyen näytelmän ”Metallin tie” 
eli välähdyksiä Metallin pitkältä 
taipaleelta. Se oli historiaan pe-
rustuva näytelmä. Lähes kaikki 
muut näytelmämme ovat olleet 
huumoripitoista yhteiskunnal-
lista satiiria. Voisi poimia muu-
tamia otsikoita kuten ”Voi her-
ran pieksut ja lautakasat” tai 
”Pannaanko veronmaksajien 
piikkiin”, tai näytelmä ”Kuitilla 
vai ilman”

Cabareeteatteri ei ole suin-

kaan mikään suljettu yhteisö. 
Se toimii edelleenkin Metallin 
Helsinki-Uusimaa kulttuurijaos-
ton puitteissa. Vuosien varrella 
joitakin jäseniä on jäänyt pois 
ja uusia tullut tilalle. Kaikilla 
on ollut vilpitön halu harrastaa 
teatteritoimintaa esittämisen 
ilosta ja näin edistää yhteisöl-
lisyyttä metallin sisällä. Ja to-
dentotta. Myönsihän Metallin 
liittohallitus joulun alla 2013 
Cabareeteatterille Metallin 
kulttuuritekopalkinnon metal-
lin kulttuurin ja yhteisöllisyyden 

edistämisestä. Palkinto 
lämmitti mieliämme. Kiitokset 
palkinnosta ja erityiskiitos kai-
kille Cabareeteatterin katsojille 
ja ystäville. 

Kulttuurijaosto kaipaa lisää 

jäseniä hauskaan harrastuk-
seen. Emme ole ammattilaisia, 
mutta kulttuuri ja teatteri ovat 
yksi tapa ilmentää maailmaa. 
Ei huono tapa. Teemme tätä 
täydestä sydämestä. Tämä 
harrastus vaatii vain avoimen 
mielen. Tule sinäkin mukaan. 
Aluetoimitsija Ville Karin kaut-
ta yhteydet aukeaa.  Kulttuuri 
auttaa ymmärtämään elämää. 
Ja ymmärtävä ihminen ei sodi 
vaan soittaa! Matka jatkuu.

ERKKI HAAPALAINEN

 

Kulttuuri on Rock!
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Edunvalvonta on 
asioiden hoitamista, 
parantamista, kehit-
tämistä ja puolusta-
mista.

Yleiskielessä sanalla politiik-
ka  tarkoitetaan usein johonkin 
tiettyyn kokonaisnäkemykseen 
tai aatteeseen pohjautuvaa toi-
mintaa, jolla pyritään vaikutta-
maan yhteiskunnallisiin asioihin 
tai jolla hoidetaan niitä. Politiik-
ka on siis yhteisten asioiden hoi-
tamista. Tänään se valitettavas-
ti ymmärretään oman ryhmän 
asioiden ja etujen hoitamisena, 
jopa niin  että mennään mukaan 
tekemään oman kannan vastai-
sia päätöksiä kunhan saadaan 
pitää valta tai edes se kuviteltu 
valta. Sanaa käytetään  myös 
usein puolueiden toiminnasta. 

Ammattiosaston toiminnas-
sa on tiedostettava mikä on 
edunvalvontaa mikä poliittista 
toimintaa ja voiko sitä yhdis-
tää. Tai onko edes mahdollista 
yhdistää politiikkaa ja edunval-
vontaa. 

Mielestäni yhdistäminen on 
hankalaa, viittaan aikaisempaan 
toteamukseeni poliittisien ryh-
mien sisäänpäin tapahtuvasta 

toiminnasta. Vanhat sanonnat 
poliittisissa ryhmissä, yhdes-
sä eteenpäin ei toteudu, kun 
ainoastaan kuluneissa iskulau-
seissa. Asiat harvoin menevät  
eteenpäin, joskus peräti men-
nään reilusti taaksepäin. Hyvä-
nä esimerkkinä näen nykyisen 
politiikan huippuosaajat. Maam-
me hallitus tarpoo rutikuivalla 
aavikolla näkemättä muuta kuin 
kangastuksia. Nuo ihanat kei-
taat pakenevat näkökentästä, 
eikä yhteistyö suju kansalaisten 
hyväksi.

 
Edunvalvonta on yksilön 

siis jäsenen etujen valvontaa ja 
avun antamista ongelmatilan-
teissa. Työpaikoilla työntekijäin 
valitsemat luottamusmiehet 
työhuonekunnat sekä ammat-
tiosasto valvovat työehtosopi-
muksen valvontaa ja toteutu-
mista. 

Edunvalvonnasta ei voi 
tehdä kynnys kysymystä poli-
tiikan avulla, silloin mennään 
metsään niin että rytisee. On 
myöskin selvää että jäsenis-
tömme ei maksa politiikasta 
vaan palveluista ja tiedosta. 
Kokemukseni perusteella, 
puhdas edunvalvonta on paras 
suositus jäsenyyteen. Asiakkaan 
ongelmien sotkeminen, muu-

hun kun pelkään asian ratkai-
suun, on mielestäni moraali-
tonta. On myös kunnioitettava 
jäsenen oikeuksia, hänellä on 
oikeudet saada ammattiosas-
ton jäsenenä parasta mahdollis-
ta apua ja palvelua.

Tänä päivänä varsinkaan 
nuoret eivät halua maksaa po-
litiikasta ammattiliitoissa, tämä 
pitäisi nähdä myös liittojen or-
ganisaatiossa. Jäsenkato kos-
kettaa kaikkia ammattiliittoja ja 
se ei johdu pelkästään siitä että 
työpaikkoja viedään pois Suo-
mesta. 

Politiikka on varmaankin 
tärkeä asia maailmassa mutta 
se on kanavoitava oikein. Jos 
nuoret aikuiset eivät kiinnos-
tu politiikasta se ei johdu siitä 
etteivätkö he olisi kiinnostu-
neita yhteiskunnallisista asiois-
ta. Pitää tehdä selkeä ero siitä 
miten työpaikoilla ja ammatti-
osastoissa toimitaan.  Politiikka 
ja sitoutuminen politiikkaan on 
myös yksilön henkilökohtainen 
asia ja hänen on myös itse pää-
tettävä milloin hän haluaa saada 
poliittista ohjausta ja mistä hän 
sitä hakee. 

Puoluepoliittisen toimin-
nan voisi ammattiyhdistys-
liikkeen sisällä jo unohtaa. 

Jos politiikka on pakko pitää 
ammattiyhdistystoiminnassa, 
se pitäisi kanavoida järjestö-
puolelle.   Mielestäni kuitenkin 
ammattiyhdistysliikkeen vai-
kutusmahdollisuudet nojaavat 
laajaan järjestäytymiseen sekä 
aktiivisiin työntekijöiden edus-
tajiin, ei niinkään politiikkaan. 
En myöskään usko että yhdes-
säkään liitossa on liikaa aktiivi-
sia toimijoita. Uskon, että juuri 
poliittinen toiminta saattaa kar-
kottaa ihmisen kiinnostuksen 
yhteisiin asioihin.

Mahdollisesti poliittinen 
toiminta voi jopa vaikeuttaa si-
toutumista yhteisten asioiden 
hoitoon. Se saattaa myös johtaa 
siihen että poliittisesti sitoutu-
matonta henkilöä ei oteta mu-
kaan asioiden hoitoon.

On myös mahdollista että, 
jäsenistömme saattaa saada 
huonompaa palvelua jos keski-
tymme poliittiseen edunvalvon-
taan. Ainakin kannattaa pohtia 
ammattiosastoissa asiaa, an-
nammeko tai saammeko sen 
mitä odotamme tai mitä meiltä 
odotettaan. 

Jotta totuus ei kuitenkaan 
unohtuisi, on myönnettävä että 
kuuluminen liittoon on tärkeä 
asia, ja kuulumalla ammattiliit-
toon saamme myös edunval-
vontaa ja yleissitovan työehto-
sopimuksen. 

RAIJA-RIITTA LUIRO-PIIPPO,  AO.70

Onko edunvalvonta edunvalvontaa vai sen esittämistä

Tervetuloa vasemmistolaisten ay-aktiivinaisten 
seminaariin 29.-30.11. Helsinkiin

Seminaari järjestetään Suomen Elintarviketyöläisten Liiton kokoustiloissa Hakaniemessä (Paasivuorenkatu 2 C, 4. krs).

Seminaari on suunnattu nykyisille ja entisille ammattiliittojen aktiivinaisille: niin työpaikkojensa luottamusmiehille, am-
mattiosastojen luottamushenkilöille, liittojen työntekijöille ja muissakin rooleissa liitoissa toimineille ja toimiville naisille.

Seminaari on avoin kaikkien keskusjärjestöjen ja liittojen vasemmistolaisille aktiivinaisille.

Lauantaina keskustellaan samapalkkaisuudesta tutkija Milja Saaren johdolla. Mitä me voimme tehdä työpaikalla ja omassa 
liitossa, jotta samasta työstä maksettaisiin sama palkka?

Lauantaina vietetään iltaa yhdessä hyvästä ruuasta nauttien ja saunoen. Sunnuntaina voimaannutaan, saadaa stressi hal-
lintaan ja suunnitellaan tulevaa.

Seminaari on osallistujille maksuton. Kauempaa tuleville on varattu majoitus kahden hengen huoneessa Hakaniemen 
Cumulus-hotellissa.

Tervetulleeksi toivottaa,
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Lisätietoja päivästä sekä ilmoittautumiset 17.11.2014 mennessä:

Minttu Sillanpää
kv- ja nuorisosihteeri, Elintarviketyöläisten liitto
044 348 2312
minttu.sillanpaa@selry.fi

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä ammattiliittosi, mahdollinen erityisruokavalio sekä majoitustarve.
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 Viime aikoina on yrityksistä ja 
työpaikolta kuultu johdon sa-
nelupolitiikasta. Duunareiden 
oikeuksia ja ei oteta enää ollen-
kaan huomioon. Työnteettäjät 
pyyhkii laeilla ja sopimuksilla 
pöytää mennen tullen. Näyt-
tää olevan vallalla työnantajien 
aloittama työläisten kyykytys 
kampanja, jota käydään varsin 
voimallisesti elinkeino – elämän 
keskusliiton (EK) ja porvaripolii-
tikoiden ja virkamiesten toimes-
ta. Media on tietysti näyttävästi 
kampanjassa mukana. Äänessä 
ovat olleet mm.  Arto Satonen, 
kok, vaatimassa työajan piden-
tämistä, sekä EK: n Jyri Häkä-
mies paasaamassa ”laittomis-
ta” lakoista. Edellinen väittää, 
että työaika on suomessa liian 
lyhyt kilpailijamaihin verrattuna 
ja jälkimmäinen että suomes-
sa lakkoillaan liian herkästi ja 
mitättömistä asioista. Herroilla 
Satonen/Häkämies ei kuiten-
kaan ole esittää väitteidensä tu-
eksi muuta kuin öykkärimäinen 
asenteensa.

Hollantilainen tutkimuslaitos 
Deloitten teki EU: lle tutkimuksen 
vuosityöajoista unionin maissa. 
Keskimääräinen vuosityöaika v. 
2008 oli 1676 tuntia. Suomessa 
työskenneltiin keskimäärin 1728 
tuntia. Lyhyin vuosi työaika oli 
Hollannissa jossa se oli 1328 tun-
tia. Siis kolmesataa tuntia vähem-
män kuin Suomessa. Se tekee 40 
tunnin työviikoiksi muutettuna 
7,5 viikkoa. Suomalaisia vähem-

män työskentelivät v. 2008 myös 
mm. Ruotsalaiset, Tanskalaiset, 
Englantilaiset, Ranskalaiset ja 
Saksalaiset. Työaikatilaston ala-
päässä olevissa maissa ei mene 
mitenkään huonosti. Työajan pi-
tuudella ei näytä olevan mitään 
tekemistä kilpailukyvyn kanssa.

Kreikassa ei ole kovin hyvin 
viime vuosina mennyt. Siellä 
tehtiinkin koko unionin alueella 
eniten tunteja, keskimäärin 2120 
vuodessa. se on lähes kymme-
nen viikkoa suomalaista vuosi-
työaikaa enemmän! Herra Sato-
sen ja muiden työajanpidennystä 
vaativien olisi syytä tutustua työ-
aikoja ja tuottavuutta vertaileviin 
tutkimuksiin, ennen kuin esittä-
vät yhtään mitään.

Liikaa Lakkoja?
Suomessa lakkoiltiin v. 2013 

yhteensä vain 121 kertaa. Eni-
ten työtaisteluita aiheutti työvoi-
man vähentämiset tai sen uhka 
43 kpl. Seuraavaksi eniten ulos 
marsseja aiheutti työnjohto 29 
kpl, ilmeisesti omalla käytöksel-
lään. Hienosti sanottuna tämä 
tarkoittanee että henkilöstöpo-
litiikka on ollut huonoa. Työeh-
tosopimukseen kohdis - tuvia 
lakkoja oli vain 8 kpl, tukilakkoja 
2, työolosuhteisiin kohdistu-
via 1 kpl. Muu syy oli aiheena 
20 lakossa. Yhteensä lakkoihin 
osallistui 19567 henkeä ja niissä 
”menetettiin” 25870 työpäivää. 
121 lakkoa ei ole juuri mitään kun 
ajattelee sitä mihin työelämä on 
mennyt: Saneluksi ja kyykyttämi-

seksi. Kun katsoo lakkojen syitä, 
niin ei niitä varmastikaan ole 
hetken mielijohteesta aloitettu. 
Yritykset tekevät isoja voittoja, 
jakavat osinkoja omistajilleen – ja 
samaan aikaan käyvät YT – neu-
votteluja väen vähentämiseksi. 
Tämä lienee syy miksi työvoiman 
vähentämisen uhka aiheutti eni-
ten lakkoja. Työnjohto ja palkkaus 
ovat niitä joissa työnantaja rikkoo 
lakeja ja sopimuksia, samoin nuo 
muut syyt. Kun työnantajan so-
pimusrikkomusten seurauksena 
sitten työläiset aloittavat lakon, 
huutaa Häkämies ja kaverinsa 
työrauhan perään ja vaatii lak-
kosakkojen korotusta ja muita 
sanktioita lakkoon osallistuneille. 
Heidän kannattasi ensin pistää 
edustamansa työnantajaporukka 
kuriin ja herran nuhteeseen, että 
ne eivät rikkoisi sopimuksia, lake-
ja ja siinä samalla ihmisoikeuksia.

 Lakot ovat selvästi vähenty-
neet 70 ja 80 lukujen huippuvuo-
sista. Silloin taisi olla 100 lakkoa 
kuukaudessa. Lakkoherkkyys on 
selkeästi vähentynyt, eikä suin-
kaan lisääntynyt kuten Häkämies 
ja kumppanit väittävät. – Nyky-
ään olisi kyllä aihetta duunarin 
oikeuksien puolustamiseen pal-
jon enemmänkin. Sen verran tör-
keäksi on työelämä työnantajien 
toimesta mennyt. Jos ei ole Sato-
sella esittää mitään väitteidensä 
tueksi, ei niitä ole Häkämiehellä-
kään. Paitsi tietysti asenne. Asen-
ne, että duunarit ja AY – liike pitää 
saada polvilleen.

Lakko, tai lakkoilu ei ole mi-
kään tavoiteltava olotila. Siinä 
tilipussi väistämättä pienenee 
kun on muutaman päivän lakos-
sa. Asiat pitää saada puhumalla 
ja neuvottelemalla sovittua. – 
Mutta entäs sitten kun työnanta-
ja ei suostu neuvottelemaan? Ei 
vaikka asia olisi päivän selvä ja 
se itse rikkoo lakia tai sopimusta. 
Mitä siinä tilanteessa voi tehdä? 
Lyödäkään ei saa. Ay – liikkeen 
ei missään nimessä pidä antaa 
periksi työnantajien vaatimuksille 
lakkosakkojen ja muiden sank-
tioiden korottamiseksi. Niistä ei 
pidä edes neuvotella. Päinvastoin 
pitää vaatia että kaikki lakko – oi-
keuden rajoitukset poistetaan. 
Perusihmisoikeuksiin kuuluva 
lakko oikeus on kirjattava pe-
rustuslakiin, kuten Ranskassa on 
tehty.

Lisää liksaa perkele
Viime syksynä sovittiin ns 

työllisyys – ja kasvusopimukses-
sa sopimuskorotuksesta joka 
oli 12 senttiä tunti tai 20 euroa 
kuukaudessa. Sopimuskorotuk-
sella, jota maltilliseksi sanottiin, 
mutta joka ei ollut edes sitä, oli 
se vaikutus että ostovoima hin-
tojen kohotessa alkoi laskea. Sen 
laskun seurauksista nauttivat tu-
hannet yt – neuvottelujen irtisa-
nomisia odottelevat palvelualan 
yritysten työntekijät. 

Viime syksyn sopimuskoro-
tuksella jotkut sanoivat pelas-
tettavan Suomen kilpailukyky. Ei 
siltä näytä että pelastettiin. Kävi 

päinvastoin. Työttömyys lisään-
tyy, kuntien verotulot vähenevät, 
mikä johtaa veronkorotuksiin, 
mikä puolestaan taas alentaa 
ostovoimaa, joka johtaa uusiin 
irtisanomisiin… Jne. Kierre on 
loputon. Palkkoja pitää nostaa 
ja ostovoimaa lisätä jotta kier-
re saataisiin poikki. Tuleva 0,4 
prossan korotus ei vielä kierrettä 
katkaise. Mitä jos pyyhkäistään 
ainakin tuosta tuo nolla ja pilkku 
pois kun mennään työnteettäjän 
kanssa paikallisesti neuvottele-
maan tulevista korotuksista?

Pidempi työura
Sitä nostettiin sitten eläköi-

tymisikää ylemmäs. Saavutettu 
neuvottelutulos kuulemma vah-
vistaa nuorten uskoa eläkejär-
jestelmään. – En tiedä kuka esim 
SAK: n päälliköistä on nuorilta 
asiaa kysellyt kun tuollaisia lau-
suntoja annettiin. Minä kyselin. 
Totesin etteivät nuoret usko enää 
ollenkaan, että pääsevät joskus 
eläkkeelle. Peräti 100 prosent-
tia kyselyyn osallistuneista oli 
tätä mieltä. Että kiitti vaan  ….sti 
nuorten puolesta.

Hyvää syksyä kaikille, tasa-
puolisesti.

ps. Tiedättekö miksi paha ei 
saa palkkaansa? – No, kun se 
ottaa sen pääomatuloina.

Markku Nieminen

Markku Nieminen:

KYYKYTTÄMISTÄ

Arvon toverit ja ennen kaikkea 
hyvät ystävät.

Liittyessäni ammattiosastoni toimikuntaan muutamia 
vuosia sitten, kohtasi minua järkytys. Toimikunnan jäsenet 
olivat sijoitettu puoluepoliittisen näkemyksensä mukaan 
joko SDP:n Metallin yhteistyön vaaliliittoon tai Vasemmis-
ton Metallin vaikuttajiin. Tästä seurasi se, että ns. puolue-
kanta oli valittava heti aktiivitoimintaan liittyessä. Vaikka 
molemmat ryhmät ovat metallin asialla, olen havainnut 
kyseisen erittelyn johtavan niin ammattiosastoissa kuin 
korkeammillakin tahoilla naurettavaan poliittiseen valta-
peliin ja nokitteluun.

Nuoria aktiiveja tarvittaisiin kuitenkin kipeästi van-
henevaan metalliliittoon. Vuoden 2012 liittokokousedusta-
jia oli 464. Heidän keski-ikänsä oli 51 ja alle 35-vuotiaita, 
eli nuoria, oli vain 50 kappaletta. Sen sijaan yli 56 vuotta 
täyttäneitä oli 184.

Nuorisobarometri on vuosittain toteutettu julkaisu-
sarja joka kertoo 15-29-vuotiaitten arvoista ja asenteista. 
Vuoden 2013 barometri kertookin seuraavaa: ” Nuorista 
naisista hieman useampi (33%) kuin miehistä (28%) kokee 

pyrkineensä vaikuttamaan yhteiskuntaan viimeisen vuo-
den aikana, alle 20-vuotiaista vain noin joka viides. Politiik-
kaan osallistuminen on vielä harvinaisempaa, viimeisen 
vuoden aikana poliittisessa toiminnassa kertoo olleensa 
mukana vain 7% vastaajista.”

Kun aktiivitoimintaan kysellään nuorta joka ei ole po-
liittisesta vaikuttamisesta kiinnostunut ja jota miltei heti 
kättelyssä vaaditaan valitsemaan puolueensa, ei tarvitse 
olla meedio arvatakseen mitä tapahtuu. Toki osa lähtee 
siitä huolimatta mukaan, mutta kuinka moni aktiivi on ka-
donnut pakkopolitiikan takia?

Mediassa EK soittaa poskeaan liiton vanhanaikaisuu-
desta ja siitä kuinka olemme ajastamme jäljessä, yrittäen 
samalla murentaa työehtoja. Osaltaan tämä onkin totta. 
Olisi jo korkea aika metalliliitolta siirtää duunarit etusijalle 
sen sijaan että vahtaisimme toistemme puoluekantoja.

Hyvät ystävät, nyt on korkea aika lopettaa tällainen 
aate-sisarusten välinen kinastelu ja yhdistää voimavarat 
yhteistä vihollista vastaan.

LAURI KALANTI

AO8. NUORISOVASTAAVA

Veli veljeä vastaan
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Luottamusmies on työpaikan työntekijöiden edunvalvoja ja 
järjestäytymisen ykköslenkki.

Luottamusmies on työpaikan työntekijä ja ammattiosas-
ton jäsen. Luottamusmies on myös ammattiosaston 
edustaja, kun työnantajan kanssa neuvotellaan sopimus-
ten ja lakien soveltamisesta, yrityksen kehittämisestä tai 
muista työntekijöiden ja työnantajan väleihin vaikuttavis-
ta asioista.

Luottamusmiehen puoleen voit kääntyä missä tahansa 
ongelmassa, joka liittyy työsuhteeseesi.

Luottamusmies saa käyttää työaikaa työntekijöiden asioi-
den ja etujen hoitamiseen. Yli 400 työntekijän yrityksissä 
on kokopäivätoiminen pääluottamusmies.

Tänä syksynä va-
litaan työpaikoille 
luottamusmiehet ja 
ammattiosastoihin 
luottamushenkilöt. 
Ensi kevään edus-
kuntavaaleissa ää-
nestetään Suomen 
tulevaisuudesta. 
Vuoden 2016 liit-
tokokousvaaleissa 
kyse on Metalliliiton 
suunnasta. Kaikissa 
vaaleissa tarvitaan 
jokaisen työntekijän 
ääntä, sanoo Metal-
liliiton järjestöasian-
tuntija Ville-Petteri 
Risberg.

Metalliliiton jäsenet ovat 
jälleen monien valintojen ja 
vaalien edessä. Tänä syksynä 
valitaan työpaikoille luottamus-
miehet sekä ammattiosastojen 
luottamushenkilöt.

– On tärkeää, että luotta-
mustehtäviin valitaan työpaikan 
arjen tuntijoita, jotka tekevät 
pyyteetöntä työtä metallimies-
ten ja -naisten eteen. Luotta-
musmiestehtäviin kannattaa 
rohkeasti pyrkiä. Vaikka ne ovat 
raskaita, ne ovat myös erittäin 
palkitsevia. Työpaikan edunval-
vonta on perustehtävä koko ay-
liikkeelle. Mikäli tämä toiminta 
on heikkoa, ei myöskään liitto 
voi olla vahva, Metalliliiton jär-
jestöasiantuntija Ville-Petteri 
Risberg sanoo.

Samoin kuluvana syksynä 
teemme valintoja ammattiosas-
toissa. Nyt on vaikuttamisen 

paikka, jotta osastoihin valitaan 
innokkaita ja ay-toiminnasta 
kiinnostuneita henkilöitä. Ris-
berg kannustaa Metallin Vaikut-
tajia tavoittelemaan vastuullisia 
paikkoja.

– Kun ammattiosastojen 
syyskokoukset järjestetään, 
toivon, että Metallin Vaikuttajat 
olisivat valmiita asettumaan eh-
dokkaaksi vastuullisille paikoille 
ammattiosastojen toimikunnis-
sa. Samoin toivon, että meidän 
ihmiset lähtevät rohkeasti eh-
dokkaiksi luottamusmiesvaalei-
hin. Vaikuttaa voi vain olemalla 
mukana päätöksenteossa, Ris-
berg muistuttaa.

Vaaleissa jokainen 
ääni on tarpeen

Ensi vuoden keväällä käy-
dään eduskuntavaalit. Nyt jos 
koskaan on tilanne, jossa pal-
kansaajien ääni on saatava ny-
kyistä paremmin kuuluviin.

– Vaali vaalilta työntekijän 
arkea ymmärtävien kansan-
edustajien määrä on valitetta-
vasti laskenut. Olen tästä kehi-
tyksestä erittäin huolestunut, 
Risberg sanoo.

– Mikäli ensi vaalien jälkeen 
porvarien valta jatkuu maas-
samme, työntekijöiden asema 
uhkaa heiketä. On harhaa miet-
tiä, ettei yhdellä äänellä valtaa 
vaihdeta. Nimenomaan joka iki-
nen ääni on nyt tarpeen. Yhtään 
ääntä ei ole vielä laskettu.

Risberg kannustaa toimin-
taan työpaikoilla ja alueilla sekä 
herättelemään keskustelua sitä, 
minkälaisen Suomen me halu-
amme.

– Haluammeko eriarvoisen 
vai tasa-arvoisen yhteiskunnan? 
Muun muassa tästä on kyse tu-
levissa eduskuntavaaleissa. On 
äänestäjien käsissä, millaista 
politiikkaa maassamme vaalien 

jälkeen harjoitetaan. Samoin on 
äänestäjien käsissä, miten käy 
kolmikantaiselle neuvottelu- ja 
sopimustoiminnalle sekä julki-
sille hyvinvointipalveluille, Ris-
berg sanoo.

– Ilmassa on ollut myös 
halua lakko-oikeuden rajoit-
tamiseen ja ay-jäsenmaksun 
verovähennysoikeuden poista-
miseen. Ay-liikkeelle nämä ovat 
periaatteellisia kysymyksiä, jois-
ta ei tingitä.

Liittokokousvaalien 
työ jo alkanut

Metalliliiton seuraava liitto-
kokous pidetään kevätkesällä 
2016. Edustajat kokoukseen 
valitaan liittokokousvaaleissa 
aikaisemmin saman vuoden ke-
väällä. Metallin vasemmiston ja 
sitoutumattomien Metallin Vai-
kuttajat -vaaliliiton vaalityö on 
jo alkanut.

– Vuoden 2016 vaaleissa 
katsotaan, että johdetaanko 

tätä liittoa vain yhden tahon 
mielen mukaisesti, vai otetaan-
ko huomioon myös muita mieli-
piteitä, Risberg näkee.

– Kampanjalle on luotu ai-
kataulu vuosille 2014, 2015 
ja 2016. Ehdokashankinta on 
käynnistetty, ja on ryhdytty 
asettamaan tavoitteita siitä, 
millainen liiton pitäisi meidän 
mielestämme olla tulevaisuu-
dessa, Risberg kertoo.

Risbergin mukaan yksi tär-
keä osa vaalityötä on vaalipiiri-
en ja alueiden Vaikuttajaryhmi-
en aktiivisuuden lisääminen.

– Metalliliitto on kansalais-
järjestö. Toiminnan sisällön, 
suunnan ja toimintatapojen 
määrittelyt pitää tulla tavallisil-
ta jäseniltä, aktiiveilta, ei liiton 
työntekijöiltä. Työntekijät sitten 
mahdollistavat sitä toimintaa. 
Juuri tämä on Metallin Vaikutta-
jien toiminnassa tärkeää. Meillä 
tavalliset jäsenet kertovat, mitä 
tehdään ja miten toimitaan, 
eivät liiton työntekijät.

Kuten kaikissa vaaleissa, 
Metallin liittokokousvaaleissa-
kin ehdokasasettelu on tärkeäs-
sä osassa. Vaaliliiton ehdokkai-
den enimmäismäärä määrittyy 
liiton jäsenmäärän mukaan.

– Mikäli asetetaan vähem-
män ehdokkaita kuin on mah-
dollista, se vaikuttaa suoraan 
saatuun äänimäärään. Yksikin 
ääni voi ratkaista, ja yksikin ääni 
on tärkeä, Risberg painottaa.

Metallin Vaikuttajien ehdok-
kaiksi kaivataan nuoria, iäk-
käämpiä, naisia, miehiä, ihmisiä 
ympäri suomea, kaikilta sopi-
musaloilta – kaikenlaisia jäseniä 
tasapuolisesti.

– Metallin Vaikuttajissa jo-
kaisella saa olla oma mielipi-
teensä ja sen saa tuoda julki. Ei 
tarvitse hävetä, jos on eri mieltä 
toisten kanssa. Jokaisen mieli-
pidettä kuunnellaan ja erilaiset 
näkemykset tuodaan yhteiseen 
keskusteluun.

Ville-Petteri Risberg:

Nyt on vaikuttamisen paikka

FAKTA

•	 Luottamusmiesvaalit järjestetään 1.11.–30.12.2014.

•	 Luottamusmiehet valitaan kahdeksi vuodeksi.
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Hallituksen ensi vuoden bud-
jettiesityksen käsittely on kuu-
mimmillaan ja Vasemmistoliiton 
eduskuntaryhmä laatii parhail-
laan sen vaihtoehdoksi omaa 
realistista vaihtoehtoaan. Vas-
taan ryhmässämme vaihtoehto-
budjetin valmistelusta ja työtä 
riittää, kun yksittäisiä vero- ja 
menopäätöksiä peilataan talou-
den suureen kuvaan. 

On selvää, että työttömyys 
on vakavin ongelmamme. Kaik-
ki toimet onkin nyt suunnatta-
va työpaikkojen luomiseen ja 
talouden tukemiseen. Vaikka 
valtion velkaantuminen on huo-
lestuttavaa, niin sitäkin vaaralli-
sempaa on talouskasvun puut-
tuminen ja massatyöttömyyden 
jatkuminen. Suomen luottoluo-
kitusta laskeneen Standard & 
Poor’sinkaan päähuomion koh-
teena ei ollut valtionvelka, vaan 
taloutemme heikot kasvunäky-
mät, haasteet väestörakentees-
sa ja talouden rakennemuutok-
sessa sekä vaimea ulkomainen 
kysyntä.

Hallitus päätti keväällä li-
säleikkauksista jo aiemmin 
päätettyjen päälle, vaikka nyt 

pitäisi toimia päinvastoin. Eten-
kin pienituloisten ostovoiman 
vähentäminen eläkkeistä, työt-
tömyysturvasta ja opintotuesta 
leikkaamalla on vastuutonta. 
Leikkaukset johtavat vain talou-
den kierteen syvenemiseen. Va-
semmistoliittona emme voineet 
hyväksyä tätä linjaa ja siirryim-
me oppositioon.

Kansainvälinen valuuttara-
hasto IMF kehottaa tuoreessa 
raportissaan Euroopan maita 
elvyttämään vaikka velkarahal-
la. Tämä maksaisi itsensä ta-
kaisin lisäämällä työllisyyttä ja 
talouskasvua. Matalan korkota-

son vallitessa velkarahan suun-
taaminen elvyttäviin toimiin on 
järkevää. IMF laskee, että mikäli 
julkisia menoja lisätään yhdellä 
prosentilla, heti ensimmäisenä 
vuonna sillä saadaan 0,4 pro-
sentin bkt:n kasvu. Neljäntenä 
vuonna ollaan jo 1,5 prosentin 
kasvussa.

Tarvitsemme nyt investoin-
teja tulevaisuuteen.  Meillä on 
homekouluja, huonokuntoisia 
liikenneväyliä ja tarvetta uusiin 
väyläinvestointeihin. Asumi-
sen hinta on korkealla suuris-
sa kaupungeissa asuntopulan 
takia. Nyt kannattaisi korjata ja 

rakentaa kun rakentaminen on 
halpaa ja ihmisiä työttöminä. 
Samalla valtio ja kunnat sääs-
täisivät työttömyyden kustan-
nuksissa ja saisivat verotuloja. 
Pelkästään pitkäaikaistyöttö-
myyden aiheuttamat työttö-
myysturvamenot ovat valtiolle 
ja kunnille ensi vuonna arviolta 
800 miljoonaa euroa.

Korjaamisen sijaan hallitus 
päätti leikata perusväylänpidos-
ta. Tai oikeastaanhan hallitus 
kehuu lisäävänsä liikennein-
vestointeihin 68 miljoonaa. Se 
vaan unohdetaan mainita, että 
keväällä sieltä päätettiin leikata 
100 miljoonaa. Todellisuudessa 
siis hallitus vähentää investoin-
teja. Vastaava kikkailu tehtiin 
opetukseen. Hallitus hehkuttaa 
35 miljoonan lisäystä kouluihin, 
mutta päätti keväällä leikata 
sieltä 57 miljoonaa. Kouluihin 
siis panostetaan leikkaamalla 
niiltä 22 miljoonaa!

Samaan aikaan hallitus 
yrittää hyvittää osan lapsilisän 
leikkauksesta osalle perheitä 
uudella verovähennyksellä. Lop-
putulos on monimutkainen eikä 
auta kaikkia pienituloisia lapsi-

perheitä. On parempi perua lap-
silisien leikkaus kokonaan.

Palveluihin, julkisiin inves-
tointeihin ja heikompiosaisista 
huolehtimiseen on löydyttävä 
varoja, ja siksi suurimpien tu-
lojen verotusta on kiristettävä 
ja inflaatiotarkistus on tehtävä 
vain kahteen alimpaan vero-
luokkaan. Myös varallisuusve-
ron palauttaminen, työmatkaku-
lujen omavastuun korotuksesta 
luopuminen ja elintarvikkeiden 
arvonlisäveron alentamisen 
harkinta ovat mukana vaihtoeh-
tobudjettimme valmistelussa. 
Myös harmaan talouden torjun-
taa tehostamalla on edelleen 
mahdollista saada lisää verotu-
loja.

Joulun alla nähdään, miten 
esityksiämme kannatetaan, kun 
kansanedustajat äänestävät 
niistä salissa.

KARI UOTILA

”VARJOBUDJETTIPÄÄLLIKKÖ”

Vaihtoehtobudjetin valmistelua eduskunnassa

Viimeisten vuosien aikana on 
Suomesta viety työpaikkoja 
halpatyövoiman maihin. Tästä 
on seurauksena ollut, niin työn-
antajan markkinat kun työttö-
myyskin. Miten näitä asioita on 
yhteiskunnassamme käsitelleet 
päättäjät?

Lähes yleisesti kaikilla AY-
johtajilla ja politiikoilla on yksi-
tyisenä linjana se että he tuo-
mitsevat kyllä nollatyösopimuk-
set ja ilmaistyön mutta kuinka 
moni kuitenkin sen oikeasti 
tuomitsee ja tuo ilmi omassa 
toiminnassaan? Mielestäni on 
turha kaunistella, työttömiä 
käytetään surutta hyväksi. Ih-
miseen kohdistuva hyväksi-
käyttö on edelleen lisääntynyt 
niin vuokratyössä kun nollaso-
pimuksissa ja työttömyydessä. 
Tarjolla työttömille on työkokei-
lua tai kuntouttavaa toimintaa. 
Tämä palkaton kuntouttava 

työtoiminta tarkoittaa sitä, että 
työt pitäisi tehdä lähes ilmai-
seksi, siitä maksetaan peräti 
9€ päivä kulukorvauksena ja 
työmarkkinatuki. Työkokeiluun 
osallistuminen on toki vapaaeh-
toista, vai onko sittenkään, sillä 
kieltäytyessään henkilö menet-
tää työmarkkinatukensa ja jou-
tuu alennetulle toimeentulotu-
elle. Ihan ensimmäisen ajatuk-
sena heitän kysymyksen, miksi 
työttömien pitäisi tehdä työt 
ilmaiseksi, hehän tekemällä 
tuottavaa työtä edistävät työn-
antajansa varallisuutta.   Ajatus 
siitä että, ihmisiä velvoitetaan 
tekemään ilmaista työtä, on 
mielestäni väärä monilla tavoin. 
Tukeeko yhteiskunta työnanta-
jia silloinkin kun hän teetättää 
ilmaistyötä?                Nollatyöso-
pimuksessa on kyse siitä että, 
sinulla on työsopimus, mutta et 
tiedä, onko seuraavalla työvuo-
rolistallasi töitä neljäkymmentä 

tuntia viikossa vai ei yhtään. 
Nollatyösopimus on kaiken li-
säksi aivan laillinen, eli ihmistä 
voidaan kyykyttää laillisesti. 
Ongelmia on siinä, että nolla-
sopimuksella työskentelevä on 
työsuhteessa. Vaikka tunteja ei 
tarjottaisi, on työsopimus yhä 
voimassa ja sen purkamisesta 
voi joutua karenssiin. Liitojen 
pitäisi puuttua asiaan, ja miet-
tiä työehtosopimuksen ja lain-
säätelyn ulottamista kyseisiin 
sopimuksiin.            

                                                                                                   
Vuokratyötä mainostetaan 
joustavana ja omaan elämään 
sopivana tapana tienata.  Mita-
lin toinen puoli kertoo kuitenkin 
aivan muuta. Vuokratyöntekijän 
määräaikaista työsopimusta 
ei tarvitse perustella käytän-
nössä mitenkään, vaikka mää-
räaikaisen työsopimuksen saa 
lain mukaan tehdä vain perus-
tellusta syystä. Vuokratyö siis 

mahdollistaa riskittömän pät-
kätöiden teettämisen. Vuokra-
työn käyttäjä ja vuokratyöyritys 
pääsevät vuokratyöntekijästä 
helposti eroon.  Vuokratyöyritys 
tekee usein vuokratyöntekijöi-
den kanssa vain määräaikaisia 
työsopimuksia. Perusteena on 
käytetty juuri asiakasyrityk-
sen tilauksen kestoa. Tämän 
sopimuksen pohjalta siis 
voidaan myös työntekijän 
työsuhde vuokrayrityksessä 
päättää. Vuokratyöntekijän 
määräaikaisuuden perusteeksi 
riittää tilaajan tarve, se 
on vahvistettu useissa 
hovioikeustuomioissa. Vuokra-
työntekijät eivät pääse käyttä-
mään omaa osaamistaan, he 
eivät voi vaikuttaa työnsä sisäl-
töön eivätkä työaikoihin. Palk-
kiot ja henkilökuntaedut jäävät 
saamatta, eikä vuokratyöläinen 
saa muiden lailla työterveys-
palveluita. Vapaita ja lomia on 

lisäksi vaikea pitää silloin kun 
haluaisi. Lisäksi on myös näh-
tävissä että vuokratyövoiman 
käyttö on yleistynyt ja vuokra-
työntekijöiden määrät yhtiöissä 
ovat lisääntyneet.  Missä siis 
ovat politiikkojen ja AY-johtajien 
vaikutusvalta ja omatunto.

RAIJA-RIITTA LUIRO-PIIPPO

 AO 70

Nollasopimukset ja orjatyö
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Pääsi karkuun-syksyinen kalajuttu

Koskikalastajalle varsin yleinen tapahtuma on lohikalan haneen pääsy. 
Siima kireällä vinkuen ja valittaen kalastaja hetkellisesti mokaa leik-
kien ritari Ivanhoe:a 

vispaen vapaansa kuin miek-
kailija konsanaan. Hetki voi tulla 
kohtalokkaaksi johtuen liiallises-
ta ”vispausmiekkailusta”(periksi 
antava neuvottelutulos, liit-
tokokous  vastainenkin).  Fisu 
ui kiven ympäri pari kertaa ja 
siinä koko juttu. Siima katkeaa. 
Kala karkaa koukku ja siiman 
pätkä leukapielessään. Löysää 
siimaa ei voi antaa liikaa tai 
muuten käy köpelösti edellä 
mainitun asian vuoksi. Kala ei  
tartu uudelleen kuin pitkän ajan 
kuluttua, ehkäpä vasta vuosien 
päästä, kun merivesi on ruos-
tuttanut koukun leukapielestä.

Ay-väen neuvottelijoille 
taisi käydä hyvin sa-
mankaltaisesti eläkeas-

iassa. Antoivat siimaa liikaa ja kylläpä kohtalokkain seurauksin. Tyhjää 
siimaa saa tästä eteenpäin kyllä uittaa aivan vapaasti, mutta ei taatusti 
tärppää ilman uutta härnäävää viehettä tai perhoa. Tässä vertauskuvassa 
kala on maksava am.os.jäsen ja kalastajana toimivat liiton eläkeneuvot-
telijat. Tämän tapahtuman johdosta(eläkealarajan nosto) fisu karkasi Lo-
imaan vesille(ytk) sen mielestä paremmille ravintoapajille. Takaisin houkut-
telu näille vesille(liiton jäseneksi) on tuskallisen kaukana aikamääräisesti, 
mutta ei mahdotonta toki.  Tilanne on kalastajan silmin niin kauan hyvä 
kun yhteys kalaan säilyy ja siima pysyy kireänä. Yhä silloinkin,  kun koittaa 
haaviin nousun hetki(jäsen jää ansaitulle eläkkeelle viimeistään 63v.). Liian 
kauan ei voi uittaa kuitenkaan, koska muuten tulee kuollut, jo mätänevä 
kala ylös.(jäsen on kuollut mahdollisesti jo ennen 64v.) Sopivasti ajallinen 
määrä duunia ennen eläköitymistä olisi ehkä tämä nykyinen 38v. mietelmä, 
mutta aiemmin kuin 63. synttärit koittavat. -Niin monta, niin monta kertaa 
olen minä ollut saattamassa Malmin hiekkahoitolaitoksella työtoveria, joka 
oli juuri täyttänyt 60v. tai ei sitäkään. 

 Nyt ovat suuret päättäjätohtorimme varmoja elinajan odotteen varmaan 
nousuun myös tietokonesukupolvien ryhmässä. Emmehän ole todel-
lisuudessa nähneet yhdenkään kyseisten ikäryhmien vielä eläköityvän 

ainakaan vanhuuseläkkeelle asti. Ovatko he todellisia platinanivelien 
omaavia ihmisiä jo syntyään?  Heille  se mahtaa olla sydänkin timanttia-
kin kovempaa kuin myös nuppinsa verisuonien sisäpinnat. Ei pure kuppa, 
eikä runtele vielä tuntematon”hyppypepola” tai joku muu sellainen köhä. 
Tätähän ei ole kukaan voinut todistaa, mutta nyt tämä tiedetään ja pidetään 
täysin varmana asiana. Nuoret ikäpolvet 60- ja70 lähtien ovat pitkäikäisiä 
ja hyvinvoivia. Kenties hakkaavat erään kirkkoon kuuluvien opuksen Me-
tusalemin iänkin, 972v. jne..  En kuitenkaan vakaasti usko, että nykynuoret 
ovat tietsikkaa käyttämällä saavuttaneet sen paremman fyysisen pohjan 
kuin nykyiset kohta eläköityvät tai jo nyt eläkkeellä olevat nuorena urheilua 
harrastaneet ikäpolvet.  Silloin ei voitu edes unta nähdä kännykän jatkuv-
asta näpytyksestä , sen sijaan naapurin  uudesta tytöstä kiivaasti haaveiltiin 
jne.

 Mistä tässä kaikessa on oikein kyse? kuka painostaa ja ketä? Stupido 
painosti  ja ay-liike valahti polvilleen. Eihän tässä mitään uutta ole sinän-
sä. Näinhän kävi jo työllisyys-ja kasvusopparissakin? Missäköhän ne 

uudet duunimestat oikein luuraavat? -huhuu, ei kuulu eikä näy kuin pelk-
kiä yt-neuvotteluja.  Todellisuudessakin kuitenkin ay-liike on saanut  myös 
paljon hyvääkin aikaiseksi, mutta kaikki tämä on tapahtunut enemmän tai 
vähemmän historian puolella.  Kaikki mahdollisuudet ovat tulevaisuudes-
sakin. Kunhan muistetaan hakea voittojakin, ei pelkkiä tappioita niin kuin 
nyt ollaan tehty lähivuosina. - Avaja silmäsi kokoomuksen kusettamiselta! 
-nemaA

 

KOLUMNI: Ilpo Haaja

Jatkuvat muutokset syövät eläkejärjes-
telmän uskottavuutta

SAK:n Lauri Lylyn mukaan eläkeratkaistulla on tarkoitus pa-
lauttaa nuorten usko eläkejärjestelmään. Jatkuvat muu-
tokset kuitenkin vievät uskottavuutta koko järjestelmältä. 

Siitä ei ole montaa vuotta kun eläkejärjestelmää juuri muutet-
tiin ja eläkeikä muutettiin 65 vuodesta joustavasti 63-68 ikä-
vuoden välillä. Alaikärajan lasku antoi silloin uskoa siihen että 
raskasta työtä tekevällä voisi olla mahdollisuus päästä työeläk-
keelle työstä, eikä vain työkyvyttömyyseläkkeen kautta. Myös 
muut silloin tehdyt muutokset käänsivät eläkkeelle jäämisiän 
nousuun toivotusti. Nyt tehty eläkkeelle pääsyn alaikärajan me-
kaaninen nosto jättää ilmaan pelon että eläkeikää nostetaan 
myös tulevaisuudessa. Tämä eläkeiän alarajan nosto ei anna 
nuorille ja vähän vanhemmillekaan toivoa siitä että he selvi-
äisivät terveenä eläkkeelle. Tästä korotuksesta jää tunne että 
eläkeikä karkaa tietyin välein yhä kauemmaksi ja kauemmaksi.
Noin isojen ratkaisujen takana pitäisi pysytä seisomaan muu-
tamaa vuotta pidempään, jotta ne olisivat riittävän uskottavia.
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